Bestyrelsesmøde GTK - referat
Dato: 02.10.18

Tid: Kl. 18.30 – 20.30 Sted: Hos Tomasz

Deltagere:
Ina Diget
Ferran Hollederer Gascon
Tomasz Suski
Henrik Anker Olesen
(delvist til stede)
Afbud
Armin Sommer
Malene Møller Ruszkai
Lukas Suski
Referent: Ina Diget

Tid

Dagsordenspunkt

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden
bemærkninger.

2.

To-do listen blev gennemgået og kommenteret.

Status på ”to do”

3. Status på økonomi (Ina)

Indtægter og udgifter for september måned
blev gennemgået.

4. Håndtering af
trænersituationen

Bo stopper som træner på hold D pr. 1.
november og Geert stopper som træner på hold
C med udgangen af året. Bestyrelsen er gået i
gang med at finde nye trænere til de to hold.

5. Status på børneattester

Der er bestilt børneattester for alle trænere og
de første attester er modtaget. De sidste
attester ventes modtaget inden 14 dage.

6. Status på planlægning af 40års jubilæum 25. nov. 2018

Bestyrelsen opfordrer fortsat medlemmer til at
melde sig til at give en hånd med ved jubilæet.
Datoen er flyttet til søndag d. 25. november, da
klubbens VM-deltagere først kommer hjem d.
24.

7. Kommende arrangementer

Træner 1+2 kursus i klubben 6. oktober
Mon-graduering 10. oktober
Rødovre Cup kamp og teknik 20. oktober
Kup-graduering 28. oktober
VM i teknik (Taiwan) 12. til 18. november
DM i kamp og teknik 17. november
40 års jubilæum 25. november

8. Evt., herunder næste
bestyrelsesmøde

Bestyrelsen drøftede overførsel af elever fra
hold D til hold C. Det blev indskærpet, at
overførsel kun sker efter anbefaling fra
afgivende træner og i øvrigt efter aftale med
både modtagende træner og forældre. Eleverne
vurderes parate i forbindelse med mon-
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graduering, og det tilstræbes at flytte flere børn
ad gangen.
Klubben søger fortsat en web-master, der vil
bruge et par timer hver måned på at holde
vores hjemmeside lækker og ajour. Lykkes det
ikke at finde en frivillig, er klubben nødsaget til
at betale en professionel. De penge vil vi hellere
bruge på eleverne i klubben, så kom frit frem!
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