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Bestyrelsesmøde GTK -referat 

 

Dato: 05.06.18 Tid: Kl. 19.00 – 21.30 Sted: Hos Henrik 

Deltagere:  
Ferran Hollederer Gascon 

Tomasz Suski 
Armin Sommer 
Lukas Suski 
Ina Diget 
Henrik Anker Olesen 
 
Afbud 

Malene Møller Ruszkai 

 
 

Referent: udsendes på 

mail 

Armin Sommer 

  

Tid Dagsordenspunkt Referat 

 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 

 2. Status på ”to do”  Gennemgået. 

 3. Status på økonomi (Ina) Økonomien gennemgået. Vi kigger efter en ny 

”bob” (sparketorso). 

 4. 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 
forbundet med at have en 
velfungerende 

forening(Malene/Ina) 

Udskydes. Vi leder efter en ny webmaster. 

 5. DIF’s og DGI’s Foreningspulje 

(Armin) 

Armin har været til møde omkring 

Foreningspuljen. Vi kan få en bevilling pr. 
Kalenderår. Vi overvejer til næste møde hvad vi 
vil søge om. 

 6. Databehandlingsaftale GDPR 
(Ferran) 

Jf. EU’s nye lovgivning om datahåndtering: Vi 
skal lave nye databehandlingsaftale som skal 
publiceres på hjemmeside. Medlemmer skal 
informeres om hvordan deres data behandles 
når de er medlemmer, og efter de har meldt sig 

ud. Der arbejdes på dette, og en aftale 

forventes færdig inden det nye skoleår. 

 7. Børnepolitik (Ferran) Klubben ønsker at genbesøge børnepolitikken 

for at sikre overensstemmelse med klubbens 
værdisæt.  

 8. behandling af klage 
 
En træner har under dialog med en 
forælder foreslået at vedkommendes 
barn tager en træningspause som 

Det er bestyrelsens grundholdning at der skal 
være plads til alle, og vi griber eleverne, både 
børn og voksne, der hvor de er. Vi tager 
kontakt til den pågældende træner. 
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konsekvens af ikke at blive indstillet til 
graduering. 

 9. Kommende arrangementer Onsdag d. 6. juni: workshop for kampholdet 
 
Onsdag d. 27. juni: MON-graduering 
 
Mandag 11. juni: Møde med kommunen og dens 
idrætsforeninger om Vores HG og Mikrosport  

 
Mandag d. 18. juni: møde om lokalebookning  
 
Lørdag d. 25. august: Gladsaxedagen + 
sommerfest. 
 
Lørdag den 1. september: hjælpetrænerkursus. 

 
Søndag d. 28. oktober: kupgraduering.  
 
Uden dato: arrangement for 40-årsjubilæum 

 10. Evt. (herunder næste 
bestyrelsesmøde) 

Til næste bestyrelsesmøde ønskes snak omkring 
webmaster/-admin opgaven (ferran). Evt. en 
workshop. 
 
Johan og Ina skal til samtale med Gladsaxe 

Idrætsforening om samarbejde mhp freestyle-
disciplinen. 
 
Ferran er blevet spurgt om han vil undervise på 
Kalundborg Sons sommerlejr 29/6-1/7. Stort ja 
herfra. 

 

Vi har mulighed for at tage billeder hos Henrik 
Olesen til hjemmesiden. Det bliver søndag d. 
10/6 kl. 12. 
 
Næste bestyrelsesmøde: 14. august kl. 19.00 
hos Ina/Ferran. 

 


