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Bestyrelsesmøde GTK - referat 

 

Dato: 08.01.19 Tid: Kl. 19:30 – 21.00 Sted: Hos Ina og Ferran 

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 økonomi(Ina) Regnskab er afstemt for 2018.  
 
Underskud på 30.000 kr. ift. budget 2018. Dog 
lider vi ingen nød, da egenkapitalen er på ca. 
200.000 kr. 
 
Regnskab blev gennemgået.  
 
Vi skal ikke i 2019 lægge ud for klubdragter og 
hotelophold.  

 3. Status på nytårskur den 26. 
januar 2019 (Malene) 

Status blev givet. Tilmeldingsfrist rykkes til den 
16. januar 2019.  

 4. Status på mission/vision 
(Ferran) 

Vi skal genoptage arbejdet med afsæt i data om 
medlemstal og hold- samt 
alderssammensætning. Der skal laves et 
temamøde herom efter generalforsamlingen og 
trænerne inviteres med. 

 5. Conventus og hjemmeside 
(Ferran) 

Vi kører manuel opkrævning, da den 
automatiserede proces ikke fungerede. Link til 
hjemmeside virker nu, så man kan betale den 
vej rundt. Medlemmerne skal huskes på, at de 
skal betale kontingent. 

 6. Forældreudvalg (Ferran)  Jeanette (Gustav og Antons mor) har foreslået 
div. ift. arrangementer og hjælp hertil. 
Bestyrelsen er meget glade for initiativet, og 
Malene vender tilbage til Jeanette mhp. at aftale 
den videre proces.  

 7. Hjælp til uafsluttede praktiske 
opgaver (Ferran) 
 

Dør mangler – Tomasz fixer den i denne uge. 
Liste i køkken skal laves. Ferran køber 
lysstofrør.   

 8. Hold D og sal 1 (Ferran) Der er konstateret et ønske fra forældrene om, 
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at hold D kommer ind i sal 1. Bestyrelsen 
undersøger muligheden for at fremrykke 
træningen, så den starter kl. 16:30, således at 
mandags- og onsdagstræningen, som i dag 
starter kl. 17 og 18:30, rykkes med et kvarter 
(til hhv. 17:15 og 18:45).  

 9. Generalforsamling 2019 
(Malene) 

 

Datoen bliver den 26. februar 2019. Malene 
indkalder og står for det formelle og sørger for 
div. kommunikation herom. Det skal meldes 
klart ud, at bestyrelsen har en forventning om, 
at medlemmerne møder op. 
 
Næstformand, sekretær og suppleanter er på 
valg, ligesom bestyrelsen har et ønske om, at 
der findes en kommunikationsansvarlig.   
 
 

 10. Evt. herunder næste 
bestyrelsesmøde 

Der er ekstra træning for kampholdet om 
lørdagen fra 11-12:30 fremadrettet fra den 19. 
januar 2019. 
  
De ugentlige træningstider bliver kommunikeret 
ud på FB og hængt op i klubben samt findes 
tillige på hjemmeside. Der skal gøres reklame 
for den åbne kamptræning om fredagen for 
såvel begyndere som elite og både børn og 
voksne.  
 
Sommerferieaktivitet via Gladsaxe Kommune – 
tilmelding i 1.kvartal – der skal gøres reklame 
for det på FB. 
 
Gladsaxedag bliver den 24. august 2019.  
 
Næste bestyrelsesmøde bliver den 5. februar 
2019 kl. 19:30 hos Tomasz. 
 
 

 


