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Bestyrelsesmøde GTK – Referat  

 

Dato: 5.11.19 Tid: Kl. 19:00 – 21.00 Sted: Hos Ina og Ferran 

Deltagere:  
Ina Diget 

Ferran Hollederer Gascon 

Tomasz Suski 
Armin Sommer 

Henrik Anker Olesen  

 
Afbud 

Lukas Suski 

 

 

Referent:  

Henrik Anker Olesen 

 

  

 Dagsordenspunkt Referat 

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2 Status på økonomi (Ina) • Medlemstallet er steget til over 100 aktive.  

• Klubben er i gang med at tilmelde sig til mobilepay, 

da flere medlemmer ikke har dankort og dermed ikke 
mulighed for at tilmelde sig vores 

abonnementsordning. Det blev aftalt, at vi pålægger 

medlemmerne et mindre gebyr ved brug af mobilepay 
for at dække ekstraomkostningen ved ordningen. 

3 Bestyrelsesarbejdet i 

2019/2020 drøftelse af 

ønsker og ambitioner 

• Familiedag bliver arrangeret i starten af det nye år af 

Ferran.  

• Ina sender løbende gode historier ind til 
Gladsaxebladet. Næste gode historie er opstart af 

freestylehold i klubben.  

• Armin har fundet gamle billeder fra klubben. Disse 
skal scannes og sorteres. Arbejdet ligger stille, da vi 

mangler en tovholder.  

4 Gladsaxe Ledelsesakademi Tomasz og Ferran deltager i Gladsaxe Lederakademi, der 
startede op ultimo oktober og løber frem til marts. Der blev 

orienteret om de indlæg, de har været igennem:  

• Ledelsesstil og ledelsesprincipper 
• Hvordan skaber vi større synlighed gennem sociale 

medier 

• Hvilken type er du som leder og som menneske 

• Forandringsledelse og ledelse i forandringstider 
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5 Kontakt til 
kommunen/Vores vej til 

foreningslivet 

Intet nyt. Tomasz og Lukas har kontakten til disse initiativer.  

6 Fremtidige arrangementer Vigtige datoer i det nye år blev drøftet og fastlagt. Datoerne 
er lagt i oversigten på klubbens facebookgruppe: 

25. januar: Nytårskur 

25. februar: Ordinær generalforsamling 

29. februar: Kup-graduering 
6. juni: Kup-graduering 

24. oktober: Kup-graduering 

7 Evt.  • Armin har forespurgt om støtte til deltagelse i DIFs 
diplomtræneruddannelse. Det blev besluttet, at Armin 

til næste best.møde har forberedt et oplæg, der 

indeholder alternative finansieringsmuligheder såvel 
som forventet udbytte for klubben.  

 

• Landsholdet i teknik har lånt klubbens lokaler til åben 
landsholdssamling. Stor tak fra Landsholdet til 

klubben. 4 klubmedlemmer deltog i træningen. 

 
 

8 Næste Møde 3. December kl 1900 hos Tomaz 

 


