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Bestyrelsesmøde GTK - referat 

 

Dato: 06.11.18 Tid: Kl. 19:30 – 21.00 Sted: Hos Tomasz  

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

 
 

Referent: Malene Møller 
Ruszkai 

 

  

Tid Dagsordenspunkt Referat 

 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

 2. Status på ”to do”  Status blev gennemgået.  

 3. Status på økonomi, jf. udsendt 
mail fra Ina om økonomi (Ina) 

Status blev gennemgået.  
 
Der er et par udeståender ift. betalinger, som 
kommer på plads inden næste 
bestyrelsesmøde.  
 
Der er søgt støtte hos kommunen til transport 
og kurser i 2018.  
 
 
 

 4. Kup-graduering – evaluering 
og fremadrettet 
tilrettelæggelse, herunder 
datoer 

Der har været noget uklarhed om opgaver og 
ansvar i forhold til den netop overståede kup-
graduering.  
 
Der er et dokument, som vi tidligere har brugt 
med opgaver og ansvar. Dokumentet ligger på 
Facebook i trænergruppen. Det skal 
”genoplives”, og der skal være en tovholder.  
 
Bestyrelsen vil spørge Anette, om hun 
fremadrettet vil være ansvarlig for processen, 
herunder for koordinering samt at uddelegere 
opgaverne forbundet med gradueringen.   
 
Datoer for gradueringer i indeværende år vil 
være:  
 

 Lørdag den 2. marts 2019 
 Søndag den 26. maj 2019 
 Lørdag den 26. oktober 2019. 
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Datoerne meldes ud på Facebook i 
trænergruppen og i nyhedsbrevet for december 
måned 2019. 

 5. Planlægning af 40-års 
jubilæum 25. november 2018 

Der vil være en reception/åbent hus fra kl. 14-
17, hvor der vil være en lettere forplejning. 
Trænerne for hold A-C bedes annoncere 
receptionen for eleverne og anmode om hjælp 
til praktik.     

 6. Markering af dan- 
gradueringer  

Der gives blå dragt som gave fra klubben.  

 7. Julegaver 2018 
 

Bestyrelsen besluttede, hvad årets julegave skal 
være. Julegaven til trænere, hjælpetrænere og 
bestyrelse gives inden jul.   

 8. Bestilling af klubdragter – 
evaluering af nuværende set-
up og beslutning om 
fremadrettet set-up 

Fremadrettet bliver processen for bestilling 
ændret således, at ønsker om klubdragt rettes 
til Tomasz, som bestiller. Tomasz giver besked, 
når bestillingen er klar til afhentning. Man 
henter selv i Budoexperten og betaler selv.   

 9. Orientering om kassererkursus 
v. Ina 

 

Ina orienterede om kurset, som havde været 
rigtig godt.  

 10. Kommende arrangementer, 
herunder forslag om oversigt 
på hjemmeside og facebook 

Kommende arrangementer er adviseret ved 
sidste referat, se dette.  Ingen yderligere 
arrangementer.  
 
Muligheden for oversigt over kommende 
arrangementer/arrangementskalender på 
facebook undersøges.  

 11. Evt., herunder næste 
bestyrelsesmøde 

DGI tilbyder hjælp til administration. Ina vil 
undersøge mulighed for betaling af 
webadministratorer. 
 
Trænermøde skal afholdes i december måned 
og klubben betaler en julefrokost.  
 
Generel opfordring til trænerne om at 
efteruddanne sig, hvilket klubben gerne vi 
støtte op om, såfremt det er relevant og reelt 
kompetencegivende. 
 
 
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 4. 
december 2018 hos Malene. Vi starter kl. 19.  
 
 
 

 


