Bestyrelsesmøde GTK
Dato: 01.02.2022

Tid: Kl. 19.00 online

Deltagere:
Ina Diget
Ferran Hollederer Gascon
Tomasz Suski
Casper Storm Jensen
Alba Diget Hollederer
Nabil Rafeon
Afbud
Lukas Suski

Referent:
Casper
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Dagsordenspunkt

Referat

Status på økonomi (Ina)

Ina har indberettet klubbens medlemstal til DGI.
Der er ansøgt om trænerstøtte og medlemsstøtte.
Ina laver en opgørelse over hvilke medlemmer, som har betalt
kontingent og licens.
Trænere skal bruge afkrydsningslisterne til alle grundhold.
Der mangler at blive indberettet DTaF licenser til DTaF.
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Plan for
gradueringsweekend i
klubben 19.-20. februar

Tomasz og Nabil vil lave flyers til gradueringsweekend. Det skal
være detaljeret med information og forventningsafstemning.
Graduering til alle grundhold.
3 træninger om lørdagen og 1 træning søndag inden graduering
Tomasz, Ferran, Casper, (Måske Emma, Hamasah, Sigurd) vil
facilitere træningerne.
Træningerne kunne have forskellige fokuspunkter (Kamptræning,
grundteknik, taegeuk/pyung Ahn, styrketræning).
Hver træning af 1 time.
Fastelavn vil blive kombineret med gradueringsweekenden og vil
foregå om lørdagen.
Valeria vil gerne tage billeder af trænere og bestyrelsen til
gradueringsweekenden.
Nabil vil gerne filme og redigere video fra gradueringsweekenden.
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Dagsorden og indkaldelse
til generalforsamling 15.
februar

Casper sender indkaldelsen ud mandag 07.02.2022. Indkaldelsen
vil blive printet ud og hængt på opslagstavlen i klubben.
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Evt.

Flere af medlemmernes forældre skal på Facebook, så de kan
følge med i klubbens FB-side.
Flere medlemmer samt deres forældre fortæller at de er rigtigt
glade for at være medlem af klubben og er glad for trænerne.
Evaluering på nytårskur: Alba og Sigurd gjorde et godt stykke
arbejde med at arrangere nytårskuren. Det var et vellykket
arrangement.
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Trænerkurser

Ferran vil sende kursusmateriale samt pris for dette til
bestyrelsen, så der kan tages stilling til dette.
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Facebook page

Nabil har oprettet en side til klubben, og vil lægge et link til siden
i Facebook gruppen, så medlemmerne kan ”like” den. Nabil vil i
den kommende tid optage nogle videoer fra de forskellige hold og
lægge disse videoer op på klubbens Facebook side.
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Mail fra kommunen

Ina har indmeldt årets stævneresultater til kommunen i
forbindelse med kommunens fejring af årets idrætspræstationer.
I år fejrer kommunen kun senioratleter (18-30 år).

Næste møde bliver holdt 01/03-2022 kl. 19.00
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