
1 
 

Bestyrelsesmøde GTK -referat 

 

Dato: 04.09.18 Tid: Kl. 19.30 – 21.30 Sted: Hos Malene  

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

 
 

Referent: udsendes på 
mail 

Malene  

  

Tid Dagsordenspunkt Referat 

 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

 2. Status på ”to do”  Status blev gennemgået 

 3. Status på økonomi (Ina) Status blev gennemgået. 5 medlemmer 
mangler at betale kontingent og er blevet 
rykket flere gange. De vil blive meldt ud pr. 1. 
oktober 2018 i henhold til klubbens vedtægter.  

 4. Evaluering af Gladsaxedagen – 
hvad gik godt og hvad gik 
mindre godt? 

Det gik rigtig godt. Vi vil overveje, om 
opvisningen på storscenen skal tilsættes musik 
og speak næste gang. Der skal gøres mere for 
reklame på de respektive hold (herunder særligt 
MON hold) for deltagelse. Og der skal være en 
deadline for deltagelse, således at alle, der har 
tilmeldt sig på dette tidspunkt, også skal 
deltage i samtlige træninger målrettet 
Gladsaxedagen. 
Plan for træninger meldes ud i god tid inden 
næste sommerferie.  

 5. Godkendelse af børnepolitik Politikken blev godkendt med enkelte 
tilretninger. Ferran tilretter og publicerer på 
hjemmeside. 

 6. Ansøgning om tilskud til Alba 
og Johans deltagelse til VM 
(Ina og Ferran er inhabile ved 
behandling af punktet) 

Bestyrelsen besluttede at give tilskud på 10.000 
kr. til hver, jf. gældende praksis.  

 7. Kommende arrangementer, 
herunder HG arrangement 15. 
sep. 2018 

- 15. september opvisning ved Høje 
Gladsaxe ”mit HG”. Klubben stiller op, da 
det er vigtigt at vise sig i lokalområdet, 
bl.a. med henblik på at tiltrække lokale 
elever 

- 6. okt. træner 1-2 kursus for alle med blåt 
bælte med rød streg og op 

- 24. nov. 40-års jubilæum 
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 8. Evt., herunder næste 
bestyrelsesmøde 

 

Bestyrelsen besluttede, at der skal indkøbes ny 
sparketorso. 
Næste bestyrelsesmøde 2. okt. 19:30 hos 
Tomasz  

  


