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Bestyrelsesmøde GTK Online møde 

 

Dato: 01.06.2021 Tid: Kl. 19:30 på Google Meet 

 

Deltagere:  
Ina Diget 
Ferran Hollederer Gascon 

Tomasz Suski 
Lukas Suski 

 
Afbud 
Casper Storm Jensen 
Anni Voxnæs Waarst 
 
 

 
 

Referent:  
Ina 

 

  

 Dagsordenspunkt Referat 

1 Status på økonomi (Ina) Maj har været en stille måned økonomisk set.  
Vi forbereder opkrævning for 2. halvår, der forfalder pr. 1. juli. 
Medlemmer, der har betalt fuldt kontingent for 1. halvår får rabat 
svarende til de 4 måneder, vi ikke kunne træne indendørs pga. 
Covid-19. Det betyder, at disse medlemmer opkræves 240kr. for 

medlemskab resten af året. Øvrige medlemmer betaler fuld pris.  
Derudover forberede udbetaling af trænerlønninger før 
sommerferien.  

2 Dangraduering Desværre fik klubben for sent besked fra SimUu om dato for 
sommerens graduering. De indstillede elever må derfor – 
desværre – vente et halvt år yderligere før de kan komme til 
graduering.  

3 Kup- og mongraduering Kup-graduering afholdes lørdag d. 12. juni. Indstillede elever skal 

tilmelde sig gradueringen på klubbens hjemmeside senest d. 10. 
juni kl. 12.  
Mon-graduering afholdes onsdag d. 16. juni. Tilmelding på 
klubbens hjemmeside senest 14. juni kl. 12.  

4 Klubaktivitet inden 
sommerferie 

Det blev besluttet at fejre veloverstået kup-graduering med en 
hyggeligt frokost og eftermiddag i klubben efter gradueringen d. 

12. juni. Alle medlemmer og deres familier er velkomne. Skriv jer 
blot på tilmeldingslisten i klubben. 

5 Sponsor / salg af 
produkter 

Tomasz præsenterede produkter fra Bambusa, som klubben kan 
sælge som merchandise og tjene lidt på. Det blev besluttet, at 
tiden ikke er til denne type aktivitet lige pt.  
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Evt. Danish Open i Teknik afholdes d. 21. august. Der er 

tilmeldingsfrist allerede 21. juli, hvilket betyder, at interesserede 
teknikere skal tilmelde sig til Tomasz allerede før vi går på 
sommerferie.  
 
Klubbens sommerferie følger skolens og løber fra d. 25. juni til d. 

8. august. Første træning efter ferien er således mandag d. 9. 
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august. Der vil blive afholdt træninger i løbet af sommerferien. 
Hold øje med klubbens facebookgruppe, hvor disse træninger vil 
blive annonceret.  
 
Husk at det stadig er muligt at købe mundbind med klubbens 
logo. Mundbindene udleveres af trænerne og koster 50kr. som 

indbetales til klubbes MobilePay 199902.  
 
Generalforsamling arrangeres og indkaldes umiddelbart efter 
sommerferien.  

   

   

   

 

Vigtige datoer: 

- Mongraduering 16. juni 

- Kupgraduering 12. juni 

- Sommerfest (frokost og hyggelig eftermiddag) 12. juni 

- Sommerferie 25. juni til 8. august 

Næste møde bliver holdt 17. august kl 19:30. Sted aftales, når vi nærmer os og ved, om fysisk møde kan 

gennemføres  


