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Bestyrelsesmøde GTK Online møde 

 

Dato: 08.12.2020 Tid: Kl. 19.00 virtuelt via Google Meet 

 

Deltagere:  
Ina Diget 
Ferran Hollederer Gascon 
Tomasz Suski 

Anni Voxnæs Waarst 

Lukas Suski 
 
Afbud 
Casper Storm Jensen 
 

 
 

Referent:  
Ina 

 

  

 Dagsordenspunkt Referat 

1 Status på økonomi (Ina) Der har været meget få bevægelser på kontoen i november 
måned.  

2 Covid-19 Klubben er nu lukket helt ned resten af året. Sidste træning blev 
afholdt tirsdag 8. december. 
Efter planen starter træninger op igen fra mandag d. 4. januar. 
Frem til udgangen af februar forventer vi, at der kun må trænes 
på hold á max. 10 personer inkl. træner. Vi har stadig mulighed 
for at dele salene op i 2, så vi kan tilbyde træning til max. 18 
personer ad gangen. Dette betyder, at vi kun kan tilbyde én 

ugentlig træning mandag eller onsdag til mon-børnene. Til 
gengæld vil vi kunne supplere deres træning med deltagelse på 
fredags-begynderkampholdet, så de stadig kan få 2 ugentlige 
træninger. Hold C kontaktes primo 2021 med en detaljeret plan 
for januar og februar. 
For at få den store træningskabale til at gå op, er klubben meget 

afhængig af fleksibilitet hos hjælpere og hjælpetrænere i den 
kommende tid. Derfor indkaldes til online træner- og 

hjælpetrænermøde i uge 1. 
Spritdispenser er indkøbt til klubben, sat op og i brug. 

3 Diætistforedrag i klubben Det blev aftalt, at klubben arrangerer foredrag med diætist samt 
førstehjælpskursus i klubben efter Covid-19.  

 Evt.   Det blev aftalt, at klubben i 2021 indgår i en 
sponsoraftale med Gladsaxe-bibliotekerne. Aftalen 
indebærer, at klubbens navn og logo kommer til at stå på 
notesblokke, der ligger til fri afbenyttelse på bibliotekerne 
i kommunen.  

 Tomasz indkøber 20 nye sparkepuder  
 Anni og Tomasz undersøger muligheder for merchandise 

med klublogo 
 Bestyrelsen lægger hovederne i blød for at kunne lave en 

alternativ nytårskur på holdene.  

 Bestyrelsen undersøger, hvordan generalforsamling kan 
afholdes under overholdelse af corona-restriktionerne. 



2 
 

Næste møde bliver holdt 5. januar 2021 kl. 19:00 hos Ferran og Ina 


