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Bestyrelsesmøde GTK – Referat  

 

Dato: 07.05.19 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 økonomi (Ina) Status blev givet. Samtlige Conventus 
registreringer stemmer med kontingent- og 
licensbetalinger.  

 3. Gennemgang af ”to do”-listen Listen blev gennemgået og opdateret. 

 4. Planlægning af Gladsaxedagen Sidste lørdag i august. Storscenen bliver ikke 

bestilt. Trænergruppen bliver via FB (Ferran) 
bedt om at overveje, hvad de kan byde ind med 
på holdniveau. Fælles træningsdatoer meldes 

ud af Tomasz/Ferran på næste trænermøde 
ultimo maj.  

 5. Tilskud til deltagelse ved EM 
2019 til hhv. Lisa, Johan og 
Alba, jf. anmodning herom 

(Ferran og Ina er inhabile ved 
punktets behandling) 

Bestyrelsen besluttede at yde det sædvanlige 
tilskud ift. deltagelse til EM på 3000 kr. pr. elev. 
Malene sender besked til hhv. Ina og Lisa.  

 6. Bestyrelsesarbejdet i 2019 – 

drøftelse af ønsker og 
ambitioner 

Bestyrelsen holder workshop i stedet for næste 

bestyrelsesmøde i juni, hvor vi genbesøger de 
fastsatte mål m.v. med henblik på at lægge en 
plan for resten af 2019. Her skal vi også tale 
om fysiske faciliteter. 

 7. Tilbagemelding på udkast til 
drejebog for diverse 
arrangementer fra Jeanette 

Drejebog blev gennemgået, og Malene melder 
tilbage til Jeanette. 

 8. Evt. herunder næste 
bestyrelsesmøde 

Status på påskelejr. God påskelejr. God 
reklame for Gladsaxe, der blev fremhævet 
mange gange. 
 

Sommerferieaktiviteter: Udbud af 2 uger: Uge 
31 og 32. Klubbens medlemmer opfordres til 
selv at møde op (melde sig til) og tage venner 
med.  
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FIG understøtter elitetrænernetværk. Vi har 
spurgt Lisa og Edina, og de har mulighed for at 
deltage.  
 
 
Ift. ungegruppen er bestyrelsen optagede af, at 

vi generelt følger et inkluderende princip i 
klubben. Det er derfor vigtigt, at ungegruppens 
aktiviteter er målrettet netop dem. Bestyrelsen 
afventer ungegruppens 1. møde, hvor 
bestyrelsen ønsker at se en plan for kommende 
aktiviteter med henblik på en stillingtagen til, 
om bestyrelsen vil bakke op om initiativet. 

Lukas vender tilbage med plan efter 1. møde. 
 
Kommende aktiviteter:  
- 26. maj kupgraduering. Tomasz vil gerne 

have lavet nye diplomer. Tomasz spørger 
enten Lars eller Jeanette, om de vil hjælpe 

eller får eksterne til at lave det. 
 
 
- Sommerlejr i Ry i uge 28. Klubben deltager 

– alle opfodres til at melde sig til. Henrik 
sørger for at melde ud på FB 

  

Workshop den 4. juni kl. 18-21. Hos Tomasz. 
 
  

 


