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Bestyrelsesmøde GTK -referat 

 

Dato: 01.05.18 Tid: Kl. 19.00 - 21:00 Sted: Hos Malene  

Deltagere:  

Ferran Hollederer Gascon 
Tomasz Suski 

Malene Møller Ruszkai 

Armin Sommer 

Lukas Suski 
Ina Diget 

Afbud 

Henrik Anker Olesen 
 

 

 

 

 

Referent: udsendes på 

mail 

Malene  

  

Tid Dagsordenspunkt Referat 

5 min. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

20 min.  2. Status på ”to do”  Status blev givet. 
 

 

10 min.  3. Status på økonomi (Ina) Status blev givet. Der er mulighed for at søge 

støtte ved EM og VM ift. forplejning og hotel.  

20 min. 4. Klubbens 40-års jubilæum – 

igangsættelse af planlægning 

Det bliver den 6.-7. oktober eller 10.-11.  

november 2018 – Salim brødrene spørges via 

Tomasz, om de vil og kan komme. Tomasz 
melder tilbage til bestyrelsen hurtigst muligt. Vi 

vil endvidere bede Anette spørge Ko via SIMUU 

20. min.    5. Aktiv deltagelse i GTK – 
frivillighed vs. tvang  

- Pba. artikel på FB ønskes 

en drøftelse af, hvad vi 
kan gøre for at få flere til 

at løfte de opgaver, der er 

forbun 

- det med at have en 
velfungerende 

forening(Malene/Ina) 

Udskydes til næste gang 

15 min.  6. Sommerfest – dato og 
planlægning 

25. august 2018 er der sommerfest efter 
Gladsaxedagen. Det skal meldes ud, og der skal 

være frivillige til at stå for det praktiske.  

20 min. 7. Gladsaxedagen – planlægning Træning i juni. Datoer skal meldes ud.  Det er 
obl. at man skal deltage såvel trænere som 

elever. Det skal på som pkt. på trænermøde. 

Det er trænerne, som har ansvaret for at træne 
til dagen på de normale træninger.    
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10 min.  8. Kommende arrangementer Arbejdsweekend 20. maj 2018 fra kl. 10-16. 
Sedler bliver uddelt. Det er obligatorisk at 

deltage.  

 
27. maj 2018 Dialogmøde mellem trænergruppe 

– bestyrelse lige efter graduering og 1 time 

frem (Malene og Ina er repræsentanter for 

bestyrelsen).   
 

På trænermødet den 27. maj 2018 skal 

effektuering af beslutning om at gæstetræne på 
de respektive hold ligeledes drøftes.  

 

Lørdag den 1. september hjælpetrænerkursus.  
Det er for alle rødbælter og er obligatorisk. 

Egenbetaling 150 kr. Klubben betaler resten. 

Der vil være forplejning (morgenmad og 
frokost). Kurset er obligatorisk, når man er 15 

år, så nu har klubbens elever mulighed for at få 

det billigt.  
 

 

 

15 min.  9. Evt. (herunder næste 
bestyrelsesmøde) 

 
Bestyrelsen (Ferran og Tomas) undersøger 

mulighed for ny AV og wifi løsning i klubben. 

 
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 5. juni 

2018 kl. 19. 

 


