Bestyrelsesmøde GTK – Referat
Dato: 03.12.19

Tid: Kl. 19:00 – 21.00 Sted: Hos Thomas

Deltagere:
Ina Diget
Ferran Hollederer Gascon
Tomasz Suski
Armin Sommer
Lukas Suski
Henrik Anker Olesen
Referent:
Henrik Anker Olesen

Dagsordenspunkt

Referat

1

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2

Økonomi og
medlemstilgang og afgang.

Der har ikke været store udsving i økonomien i november
måned.
I slutningen af december opkræves kontingent for 1. halvår
2020 og licens for 2020 til DtaF. I alt 910kr.
Klubben har bestilt en MobilePay-ordning, som ventes i drift
inden nytår.
I november måned fik klubben 4 udmeldelser, 2 nye
medlemmer og 5, der viste interesse for vores prøvetimer.
Det blev drøftet hvordan vi kan blive bedre til at fastholde
vores medlemmer.

3

Marketing –
Pressedækning, Sociale
Medier og Scrapbog

Nyhedsbrev for december forfattes og udsendes.
God aktivitet på Facebook og på Instagram.
Medlemmer opfordres til at medbringe gamle billeder til
klubben så vi kan bevare klubbens historie.

4

Lederakademi, hvor
Tomasz og Ferran deltager

Siden sidste bestyrelsesmøde har emnerne på
lederakademiet været ”Ledelse af frivillige”, hvor en tidligere
chef for frivillige på Roskildefestival fremlagde. Herefter
”Kommunen i Foreningslivet” v/Børne- og kulturforvaltningen
og ”Foreningslivet i kommunen – Bestyrelsens og lederens
ansvar i frivillige foreninger” ved konsulent i DUF. Månedens
guldkorn, som Ferran tog med til bestyrelsesmødet er, at
”Aktiviteter tiltrækker, Relationer fastholder”. Dette vil
bestyrelsen arbejde ud fra.

5

Nye badefaciliteter

Vores badefaciliteter er under renovation og bliver bedre.
Medlemmer opfordres til at bade efter træning af
hygiejneårsager og da faciliteterne virker bedre, når de bliver
brugt regelmæssigt. Døren til pigernes badefaciliteter bør
aflåses indefra.

6

Kurser

Det blev drøftet, om en kontingentstigning er nødvendig for
at klubben fremadrettet kan finansiere dyrere kurser og
uddannelser for vores trænere. Bestyrelsen vil stille forslag
om dette til generalforsamlingen.

7

Kommende arrangementer

•

Juleferie i klubben fra. 23. december til 1 januar, begge
datoer inklusive

1

•
•
•
•
•
•
8

Evt

•
•

•

9

Næste møde

Næste freestyle fællestræning for hold B og C bliver 7.
januar fra kl. 17:00 til 19:00
Klubben har modtaget et legat fra Toms Guldpulje til
afholdelse af en familiedag. Familiedagen afholdes 11.
januar i klubben
18. januar deltager teknikholdet i NM i Oslo
Nytårskur afholdes 25. januar i klubben
1. februar er der teknik begynderstævne i Munkebo på
Fyn
Førstehjælpskursus bliver afholdt i klubben 8. februar fra
kl. 12:00 til 16:00
Klubben vil gerne starte et freestylehold op med Johan
som træner. Holdet kommer til at træne hver fredag fra
kl. 18:30 til 20:00 med forventet opstart i april
Ved DM høstede klubben 4 guldmedaljer og 1
sølvmedalje. Medaljerne fordeler sig med 2 guld i
poomsae (Alba Hollederer), 2 guld i freestyle (Johan
Hollederer) og en sølv i kamp (Rune Poulsen). Derudover
deltog Jeanette Waarst i poomsae, hvor hun endte på en
6. plads. Tillykke med de flotte resultater
4 nye dan-bærere i klubben. 1. december blev Casper
Storm gradueret til 1. dan, Jeanette Waarst til 2. dan,
Ferran Hollederer til 5. dan og Tomasz Suski til 6. dan.
Gradueringen foregik traditionen tro i Præstø på Bosei
Idrætshøjskole v/ Sim Uu. Stort tillykke til alle 4. Vi ved,
hvor meget, det har krævet at nå dertil

7. januar kl. 19:00 hos Tomasz
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