Bestyrelsesmøde GTK – Referat
Dato: 02.02.20

Tid: Kl. 11:00 – 13.00 Sted: Hos Ferran og Ina

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

Referat

1

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2

Generalforsamlingen

Indkaldelse er klar. Årsregnskab og budget er godkendt. Der
sendes indkaldelse inden for et par dage via Conventus.

3

Økonomi

94 aktive medlemmer, 2 passive medlemmer. Enkelte
mangler at betale kontingent, der tages hånd om det.
Ina er færdig med relevante medlemsindberetninger.

5

Førstehjælpskursus på
lørdag

Der er plads til flere på kurset, så både trænere, medlemmer
og forældre opfordres til at tilmelde sig på listen i klubben.

6

Hold C

Der er mange elever på holdet, og der kigger hele tiden nye
forbi. Meget positivt, men trænere + hjælpetrænere er
pressede. Bestyrelsen har derfor besluttet at tilknytte en
ekstra hjælpetræner til holdet.

7

Arrangementer i januar

Familiedagen: Der kom mange, og vi havde en god
opgavefordeling med Ferran i spidsen. Det var en succes. Tak
til Tom Guldpulje for bidraget.
Nytårskur: 63 deltagende med Malene i spidsen, især mange
nye ansigter. Rigtigt god stemning, dejlig autentisk koreansk
mad fra Nia og alt i alt en kæmpe succes.

8

Børneattester

Børneattester til nye trænere er indhentet.

9

Sommerferiaktiviteter

Der er kommet mail fra kommunen om årets
sommerferieaktiviteter. Sidste år havde trænere og børn en
god oplevelse og vi vil derfor gerne deltage igen i år. Ina er
primus motor på de praktiske ting. Ina spørger i
trænergruppen, Armin spørger i ungegruppe om hvem, der
har lyst til at være trænere.

10

Mikrosport

Mail fra Mikrosport. I modsætning til tidligere, så kommer der
nye børn til klubben i et ”Åbent hus” agtigt arrangement.
Lukas undersøger hvornår (7. marts eller 25. april) samt
hvem der kan varetage det. Giver Ida fra Mikrosport besked
senest 16. februar.
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11

Fællesmøde om
anlægsønsker i kommunen

Mail fra Pia Bagger. Fællesmøde d. 10. marts hvor vi kan
fremlægge ønsker for hvordan vores faciliteter kan forbedres.
Tomasz og Ferran kigger på det.

12

Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 3/3.

Vigtige datoer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Førstehjælpekursus - Er booket til 8 Februar 1200-1600.
Esbjerg Cup er 22 Februar
Generalforsamling bliver 26. Februar
Graduerings datoer 2020 er sat til 29. Februar og 6. Juni
Malmø Open kamp og teknik 25. april
Rødovre Cup kamp 9. maj
VM 2020 Poomsae 21-05-2020 til 24-05-2020 i Herning
2020 Sommerlejr 04-07-2020 til 10-07-2020 i Esbjerg
Rødovre Cup Teknik 17-10-2020

2

