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Bestyrelsesmøde GTK 

 

Dato: 07.12.2021 Tid: Kl. 19.30 

 

Deltagere:  
Ina Diget 
Ferran Hollederer Gascon 
Tomasz Suski 
Casper Storm Jensen 

 
Afbud 

Lukas Suski 
Alba Diget Hollederer 
Nabil Rafeon 
 
 

 
 

Referent:  
Casper  

 

  

 Dagsordenspunkt Referat 

1 Status på økonomi (Ina) Klubben har modtaget 30.000 kr. fra DIFs coronapulje, som skal 
dække noget af det tabte kontingent i løbet af året.  
 
Klubben har sponsoreret Alba og Johans EM til Portugal med 

10.000. 
 

Der bliver udbetalt trænerlønninger i december.  

2 Status på rengøring i 
klubben 

Rahul og Karina vil gerne støvsuge i salen og fællesrummet – en 
mulighed vil kunne være at de deles ulige/lige uger. Tomasz 
udleverer nøgle til Rahul og taler med Karina om rengøring.  

3 Datoer til kupgraduering i 
2022 

Lørdag 19-20. feb. Der vil blive holdt en træningsweekend med 
afsluttende graduering om søndagen. Monholdet vil også kunne 
deltage i træningsweekend om lørdagen med afsluttende 
graduering om lørdagen. 
 
Lørdag 21-22. maj. Der vil blive holdt en træningsweekend med 

afsluttende graduering om søndagen. Monholdet vil også kunne 
deltage i træningsweekend om lørdagen med afsluttende 
graduering om lørdagen. 
 
Normal kup graduering 8. oktober. 

4 Dato for generalforsamling 

og nytårskur 

Nytårskur 15. januar. Der skal sendes en invitation ud omkring 

nytår. Sigurd og Alba kunne stå for nytårskur.  
 

Tomasz sørger for stole og gaver/blomster. 
 
Der vil blive holdt generalforsamling 15. februar 2022.  

5 Trænerkontrakter Tomasz og Ferran skriver trænerkontrakter. De skal underskrives 
i december måned af alle trænere. 
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Ny træner til hold C 
(indhentning af 
børneattest) 

Tomasz træner hold C og A om tirsdagen.  
Ferran træner hold A om torsdag.  
Alba og Sigurd træner hold C om torsdagen.  
Der vil blive indhentet børneattester på alle trænere.  

7. 
 

Indberetning af 
medlemstal 

Ina indberetter medlemstal til DIF og DGI inden udgangen af 
januar.  

8. 
 

Opkrævning af kontingent 
og licens 2022 

Opkrævning af kontingent og licens umiddelbart efter nytår.  

9. 
 

Facebook site (Nabil) Punktet bliver rykket til næste bestyrelsesmøde.  

10. Måtter i klubben Tomasz bestiller en kasse med 10 måtter.  
Nogle af de gamle måtter vil blive skåret ud i samme størrelse 
som gennembrydningsbrædder til træninger – resten vil blive 
smidt ud. 

11. Rengøring af 
omklædningsrum 

Tomasz vil tale med skolen omkring rengøring af 
herreomklædning.  

12.  Julegaver Tomasz vil købe julegaver til klubbens trænere og 
bestyrelsesmedlemmer.  

13.  Coronapas Bestyrelsen følger med i myndighedernes udmeldinger. 
Dette punkt bliver taget med på næste bestyrelsesmøde.  

14.  Forbedringer i klubben Holger vil vende tilbage til Tomasz snarest. LED belysning på 
ydersiden af klubben kunne være en mulighed. 

 

 

Næste møde bliver holdt 04/01-2022 kl. 19.00 hos Ferran og Ina  


