Bestyrelsesmøde GTK - referat
Dato: 10.04.18

Tid: Kl. 19.00 - 21:00 Sted: Hos Tomasz

Deltagere:
Ferran Hollederer Gascon
Tomasz Suski
Malene Møller Ruszkai
Armin Sommer
Lukas Suski
Ina Diget
Afbud
Henrik Anker Olesen

Referent: udsendes på
mail

Tid

Malene

Dagsordenspunkt

Referat

5 min.

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

20 min.

2.

To do liste blev gennemgået og ajourført. Dato
for arbejdsweekend fastsættes og udmeldes
hurtigst muligt. Den skal finde sted inden
sommerferien.

Status på ”to do” (se nedenfor)
– herunder særligt dato for
arbejdsweekend, dato for
møde med trænergruppe og
bestyrelse og status på
hjælpetrænerkursus (Malene)

Hjælpetrænerkursus skal afvikles i maj måned.
Det afklares i denne uge, hvornår det bliver.
Møde med trænergruppe og bestyrelse
fastsættes til en hverdag i april/start maj.

10 min.

3. Status på økonomi (Ina)

Status gennemgået. Vi er p.t. 94 medlemmer.
Der har været afholdt udgifter til ekstra måtter,
således at vi kan få lagt nye måtter i hele sal 1
og bruge de gamle i sal 2 efter behov og til
opvisninger.

10 min.

4. Evaluering af påskelejr (Ina)

Der var få, men dem der var af sted, havde det
hyggeligt. Vi kan overveje, hvorvidt vi skal
tiltrække flere mon børn ved at deltagelse
udløser en ny bæltegrad. Bestyrelsen vil
overveje om kommunikationskanalen tillige skal
være manuelle sedler/invitationer.

10 min.

5. Sponsorstøtte (Ina)

Henrik Waarst vil gerne hjælpe med
sponsorstøtte. Henrik vil starte med at
undersøge, om vi kan få indrettet vores
klublokale og kontor med Ikea som sponsor.
Henrik holder Ina løbende orienteret om
fremdriften.

10 min.

6. Besvarelse af initiativ fra
Mathilde Suski vedr. instagram
profil

Bestyrelsen besluttede, at Mathilde bliver
ansvarlig for klubbens instagramprofil. Klubben
har allerede en instagramprofil, men vi skal
have adgang til denne via Carsten Pedersen.

1

Ferran tager kontakt til Carsten og får de
nødvendige informationer og videregiver dem til
Mathilde.
20 min.

7. Drøftelse af feedback fra
Carsten Pedersen vedr.
fremme af samarbejde
imellem hold og træning på
tværs (Malene)

Bestyrelsen traf beslutning om, at der ugen
efter graduering er obligatoriske
gæstetræninger på tværs af holdene med
henblik på at styrke samarbejdet på tværs og
fremme interessen for de forskellige udbudte
hold.
Beslutningen implementeres i kølvandet på
næste graduering for hhv. mon og kup.




Mon-hold skal gæstetræne på kamphold
og hold C
Hold C skal gæstetræne på hold B og på
hhv. kamp – og teknikhold.
Hold A og B skal gæstetræne på hhv.
kamp- og teknikhold.

10 min.

8. Kommende arrangementer

Malmø Open 28. april teknik og kamp

10 min.

9. Evt. (herunder næste
bestyrelsesmøde)

Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 1. maj
2018 hos Malene
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