Dagsorden, generalforsamling, GTK Tirsdag 05.10.21
Gladsaxe Taekwondo Klub kl. 19.00
Dagsordenspunkt
1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent

2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning og
handleplan for 2021

Referat
– Dirigent: Martin , Stemmetællere: Johan og Lukas,
Referent: Mette Suski
– Ligesom mange andre foreninger har klubben været
igennem en svær Corona tid og medlemstallet har
været faldende. Vi forsøger nu at samle klubben
igen. Hold D og C har fortsat stor tilslutning. Hvis
medlemstallet stiger opnås kommunal støtte. Fokus
er tillige at forsøge at få flere instruktører til klubben.
Indtil videre er det Ferran og Tomasz der varetager
mange træninger.
Forslag: Overvejelse om anvendelse af SoMe, evt. ved
flotte billeder og anden reklame. Nabil tilbyder sin
hjælp hertil, hvilket bestyrelsen takker ”ja tak” til.
Forslag til en form for åbent hus for områdets skoler
arrangementer. Udfordringen hermed er at det skal
foregå i dagstimerne, og at der ikke vil betales for
lønkomp.
Bestyrelsen er i øvrigt åben for yderligere forslag.
Beretningen og handleplanen er godkendt
–Formanden orienterer om at der i coronatiden har
været forsøgt med online træninger. Medlemstallet
har i hele coronatiden været dalende. Sal 2 blev brugt
til coronatest, hvorfor træningerne blev flyttet til sal
3. Fra 1/1-22 skulle sal 2 gerne være disponibel for
klubben igen.
Bestyrelsen har drøftet weekend arrangementer
for klubbens medlemmer samt en
træningsweekend for både børn og forældre.

3. Forelæggelse og godkendelse af formandens beretning

Gulvmåtterne er tørret ud. Klubben har søgt og
fået bevilget en pulje på kr. 50.000,- fra DGI til
klubben. Måtterne leveres den 7/10-21. Der er
behov for hjælp til aftagning, afvaskning og
pålægning af nye måtter evt. i uge 41. Opslag
herom lægges på Facebook ved Ferran.
Online stævner er afholdt med stor succes.
Johan er udtaget til VM i freestyle. Stort Tillykke.
Det vurderes at det ikke kan nås af planlægge
sociale arrangementer i år 2021, men sociale
tiltag forventes i 2022.

Opmærksomhed på at alle tjekker mails og
facebook, da det er her i gennem at klubben
kommunikerer.
Forlag: Alba foreslår et E-mail/SMS system som
advicerer ved nyheder. Hvilket vil overvejes af
Bestyrelsen.
Beretningen gokendes.
–Års.regnskab. er udsendt jf. reglerne herom.
Regnskabet bærer præg af corona, idet
medlemstallet i coronaperioden faldt og indtægterne
fra kontigent derved er faldt. Kommunen betaler
tilskud til klubben i forhold til medlemstal, hvorfor
Det kommunale tilskud ligeledes er faldet. DGI har
været med til at give økonomisk støtte.

4. Forelæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab for
2020 jf. vedlagte årsregnskab for 2020.

Omkostningerne er også dalet, grundet meget få
stævner og online stævner er billigere at deltage i end
fysiske stævner, hvorfor klubben derved har haft
færre udgifter forbundet med stævnedeltagelse. .
Der har heller ikke været tilskud til deltagelse i lejre,
da ingen lejre er afholdt.
2 trænere er ophørt, hvilket betyder at udgifterne til
trænerløn er faldet.
Årsregnskabet viser kr. 26000,- i overskud.
Regnskabet er i balance og klubben har en sund
økonomi. Regnskabet er fuldt tilgængeligt og kan ses
ved forespørgsel til Ina.
Årsregnskabet godkendes.

7. Valg af bestyrelse, jf.§ 7 i klubbens vedtægter. Følgende
poster er på valg:
b. Næstformand – Ferran ønsker genvalg

Næstformand Ferran er genvalgt

d. Sekretær – Casper ønsker genvalg

Sekretær Casper er genvalgt

f. 2 suppleanter –

Suppl. 1: Alba

Suppleant 1: Anni – Ønsker ikke genvalg

Suppl. 2: Nabil

Suppleant 2: Mangler
g. Valg af revisor –
h. Valg af revisorsuppleant

Revisor: Camilla er genvalgt
Revisorsuppl. - Valaria

–Jeanette: Fællesrummet trænger til at blive gjort
lækkert. Tomasz oplyser at fællesrummet tilhører
Klubben og at klubben dermed stort set selv
bestemmer, hvad vi vil gøre ved rummet. Dog må der
ikke flyttes vægge. Kommunen har bevilget kr.
300.000,- til forbedringer. Angiveligt skal pengene
bruges på baderummene og udendørsbelysning.
Klubben har midler til inventar. Ideer og gode forslag
skal sendes til bestyrelsen til godkendelse.
Johan foreslår at der indkøbes håndvægte. Johan
opfordres til at sende ansøgning til bestyrelsen.

7. Evt.

Alle opfordres hermed til at sende ansøgninger til
beslutning til bestyrelsen.
Lukas ønsker mere belysning til trærummet.
Der spørges til Monbælte systemet. Det foreslås
at der ses på om systemet virker. Ex. børnene
opnår sort ”Monbæltegrad” for at overgå til hvidt
voksen bælte, hvilket kan få motivationen hos
børnene til at forsvinde. Kan der evt. ses på om
aldersspektret? Tomasz og Ferran forklarer
systemet. Det overvejes om et sort Monbælte kan
konverteres til et Gult voksenbælte, hvis barnet
præsterer tilfredsstillende ved gradueringen. Der
er overvejelser for og i mod, evt. et stofbadge.
Bestyrelsen er åben for forslag og vil drøfte
videre med trænergruppen.

