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Bestyrelsesmøde GTK  

 

Dato: 06.10.2020 Tid: Kl. 19:00 hos Tomasz og Lukas  

. 

Deltagere:  
Ina Diget 
Ferran Hollederer Gascon 
Tomasz Suski 

Lukas Suski 

Anni Voxnæs Waarst 
Afbud 
Casper Storm Jensen 

 
 

Referent:  
Ina 

 

  

 Dagsordenspunkt Referat 

1 Status på økonomi (Ina) 6 medlemmer har meldt sig ud i september måned. Klubben er 
hårdt ramt af corona-nedlukningen. Antallet af udmeldinger er 

større end normalt på denne tid af året, og antallet af 
indmeldinger er mindre end normalt pga. den ekstra nedlukning.  
Ina har sendt økonomisk statusmail til bestyrelsen. Der har ikke 

været ekstraordinære indtægter eller udgifter den forgangne 
måned.   

2 Covid-19 – nyeste 
meldinger 

Kommunen har meldt ud til de idrætsforeninger, der benytter 
skole-lokaler, at den løsning, man nu har fundet, er en blivende 
og solid løsning. Det forventes ikke, at der lukkes ned for 
lokalerne igen. Der er etableret ekstra rengøring og skolens pedel 

er ansvarlig for at udlevere håndsprit og spritservietter til 
rengøring.  
Der skal stadig holdes afstand, og vi opfordrer til at medlemmer 
klæder om hjemmefra, så vi bruger omklædningsrum mindst 
muligt.  

3 Hold B Oumaima stopper desværre som træner på hold C. Da der ikke 
umiddelbart kan findes nye trænere, der kan erstatte Oumaima 
og Freja, drøftede bestyrelsen en alternativ løsning. Der arbejdes 

på at lægge hold A og hold B sammen med virkning fra november 

måned. De nærmere detaljer udestår, men bliver meldt ud på 
holdene så snart de ligger klar.  

4 Graduering Der afholdes kup-graduering 24. oktober. Annette og Ferran 
arrangerer.  

5 Ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde i 
DTaF 

Dansk Taekwondoforbund har indkaldt til ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde d. 24. oktober i Odense. Tomasz 
deltager i mødet som repræsentant for Gladsaxe Taekwondoklub.  

6 
 

Kurser Klubben har modtaget tilbud om en række kurser for trænere og 
hjælpetrænere i efterårsmånederne. Ina videreformidler til 
trænergruppen.  
Der afholdes online coach-kursus d. 24. oktober. Interesserede 
trænere kontakter Tomasz med henblik på tilmelding og betaling.  
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7. 
 

Evt.  Klubben har brug for ca. 20 nye sparke-skinker. Lukas/Tomasz 
køber ind hos BudoXperten. 
Tomasz er blevet kontaktet af Grønnemose Skole, der gerne vil 
tilbyde en introduktion til taekwondo til en gruppe elever. Tomasz 
koordinerer med datoer, interesserede trænere m.m. 

 

 

 

Næste møde 3/11-2020 kl. 19:30 


