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Bestyrelsesmøde GTK 

 

Dato: 04.10.2022 Tid: Kl. 21:00 

 

Deltagere:  
Ina Diget 
Ferran Hollederer Gascon 
Tomasz Suski 
Nabil Rafeon 

 

Afbud 
Casper Storm Jensen 
Alba Diget Hollederer 
Bilal Qadeer 
 
 

 
 

Referent:  
Ina 

 

  

 Dagsordenspunkt Referat 

1 Status på økonomi (Ina) Der er i september måned udbetalt trænergodtgørelser og 
klubben har lagt ud for DGIs girl camp.  
Klubben har i september måned fået 10 nye medlemmer. 
Velkommen til dem.  

2 Evaluering på Girl Camp Girl Camp’en gik rigtig godt. Næsten alle medlemmer i 
aldersgruppen deltog, og enkelte havde veninder med. Pigerne 
var selv med til at bestemme hvad, de havde lyst til at lave, og 

det blev bl.a. til en Ren Natur-tur med pitstop hos Mayas 
forældre, øvning af teori, god mad og oprydning i klubben.  
Bestyrelsen besluttede, at vi også gerne vil holde en Boy Camp 
og undersøger hvem, der vil stå for den.  

3 Evaluering på Ren Natur Ren natur var en succes. Klubben har afholdt fire indsamlinger de 
seneste 5 måneder, hvor der har været stor tilslutning. Casper 
har afrapporteret til ren natur med billededokumentation samt 
sendt udstyret tilbage. 

4 Fast kontingent pr. halvår Det er administrativt tungt og manuelt at ændre pris for den 
resterende del af halvåret for nye medlemmer. Ferran stillede 
derfor forslag om, at alle fremadrettet betaler for hele halvåret 

uanset hvornår, man melder sig ind. Der blev udtrykt bekymring 
for at dem, der melder sig ind i sæsonens sidste 2 måneder, ikke 

får nok for pengene. Bestyrelsen blev enige om, at disse får et 
par ekstra prøvetimer, så man melder sig ind det følgende halvår. 
Ina formulerer forklaringstekst til hjemmesiden.  

5 Evt. Kommunen har været på besøg i klubben med henblik på 
forbedringer. Der vil bla. blive set på mere og bedre belysning og 
skiltning omkring klubben. På pigetoilettet bør der skiftes en dør 
(vådrum) samt gennemføres en grundig afkalkning af fliser, så 

faciliteterne fremstår mere indbydende. Det blev bemærket fra 
kommunen, at det ikke ser ud som om der bliver gjort rent til 
trods for, at skolens rengøringspersonale burde rengøre toilet og 
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baderum to gange dagligt. Det bliver undersøgt, om vi må male 
klubben og om vi evt. kan forstørre vores opholdsrum ved at 
inddrage en del af rengøringsrummet ved sal 2. Bevoksningen 
omkring klubben er for høj. Dette vil der også blive set på, 
ligesom det undersøges, om vinduerne i klubben (salen) skal 
skiftes for at undgå skimmelsvamp.  

Alba foreslog, at der skal afholdes teoridage i weekenden. På girl 
camp’en var der interesse for dette.  
GIF kommer på besøg d. 24. oktober. De afholder 
bestyrelsesmøder på skift i de forskellige foreninger, og nu er 
turen kommet til os. Vi glæder os til at byde GIF velkommen og 
vise klubben frem.  
Nabil kigger på PP til opholdsrummets TV. Hvad kan lade sig 

gøre, og skal der evt. købes ekstra udstyr ind til fjernsynet.  
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Næste møde bliver holdt 01/11-2022 


