GENTOFTE KOMMUNE
GENTOFTE SPORTSPARK
Sekretariatet

1. november 2017.
Referat
Torsdag d. 26/10 kl. 17.15
Mødet afholdes: GSP Kontor
Deltager: Stephanie Halse (GKF), Mette Slesvig, Natalia Goldbeck (Natasha)(GKF), Michael Christensen (GS), Bent Sørensen (GCC) og
administrationen Eva Ørndrup, Tom Sørensen og Lars Norring
Kendte afbud: Asmus - punkterede
Emne
1.

Godkendelse af referat

2.

Præsentation
af
bestyrelsesmedlemmer/kontaktpersoner
2.1

Hvem står for hvad?

Godkendt

nye

Velkommen til de nye i bestyrelserne og som kontakt personer i Stars og GKF.
Af de nye deltog Mette, Natalia/Natasha og Michael C. på mødet.

GKF
Mette Slesvig – GKF kasserer og repræsentant i FAU og Isudvalget
Natalia Goldbeck (Natasha) – GKF iskoordinator og i Isudvalget
Malene Nordlund Rørbech – GKF bestyrelse og i Isudvalget.
De har alle tre login til Foreningsportalen, booker og er kontaktperson til GSP.
Formand Sigga Husted-Andersen står for nøgleoversigt og videreformidling af
beskeder fra GSP.

Stars
Michael Christensen – Stars nye formand, repræsentant i FAU og Isudvalget og
står for og videreformidling af beskeder fra GSP.
Søren Øverup – ny Stars næstformand, står for automaterne i GH og Ishallerne.
Lars Hummelmose – GS isplanlægger, login i Foreningsportalen, booking og i
Isudvalget.
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Camilla Foss – GS kasserer og login til foreningsportalen.
Michael Schäbethal – GS daglig tilstede, Facebook, Fredagsbar.
Susanne Rye Møller – står fremover for nøglebestillinger og oprydning

GCC – er der ikke nogen nye.
Bent Sørensen – curling repræsentant i Isudvalget, kasserer og nøgle ansvarlig.
Asmus Blædel Jørgensen – curling repræsentant i FAU og Isudvalget, Login til
Foreningsportalen, bookinger.

3.

4.

Godkendelse af stævnekalender

OK – rettes til og sendes ud af Eva til godkendelse, sammen med referatet.

3.1

Åbningstider under VM i 2018 (Michael)

Ishockey VM slutter 20 maj.
Der bliver søgt træningstider og istider til venskabskampe fra forbund/landshold.
Derfor søger GS om at ishal1 ikke lukker.
LANO undersøger om det kan lade sig gøre.

3.2

Torsdag 29/3 kl. 10-18?

OK – offentligt i Ishal 1. og klubberne fordeler tiden i Ishal2 og melder tilbage til
GSP.

Opdeling af isen (Lano)

GKF oplyser:
Det ville være meget svært at dele isen op og have både offentligt/ishockey og
GKF i den anden halvdel.
Funskate – 37 løbere – 2 hold og et med 18 løbere
skøjteskolen - 59 løbere
Familieholdet – 39 løbere med små børn,
På de hold/istider hvor der kun er få løbere på isen, så er det fordi de skal bruge
tilløb og laver spring, fart og øvelser hvor ben/skøjter kan være til fare for andre
i nærheden og det ville ikke være forsvarligt i nærheden af andre offentlige
brugere og ikke muligt på halv isbane.
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GSP oplyser:
Vi har et net i Ishal1, hvor man kan dele hallen op. Så man kunne måske godt
have både kunst eller ishockey og offentligt samtidig.

Der er stemning for at dele tiden for offentligt løb op med net og kunne booke
halv bane til klub eller privat træning.

4.1

Stars GFO projekt

GFO projektet kræver at man kan bruge isen fra kl. 14.45 på en hverdag.
Som et rekrutterings projekt. Evt. fælles projekt imellem GKF og GS.
Lars og Mette kigger på hvad der kan findes – måske en prøve periode i denne
sæson, eller tænke en løsning ind til næste sæson.

5.

Formandsskifte i Isudvalget (Stephanie)
5.1
Michael stiller op som ny formand

Stephanie Halse gik fra som Isudvalgs formand, da hun ikke længere har børn i
GKF og ikke sidder i bestyrelsen længere.
Stephanie fik en kurv af GSP for det gode samarbejde.
Michael Christensen ny formand i Gentofte Stars, blev valgt til ny
isudvalgsformand. Michael C. har været i klubben længe og kender til de
forskellige udfordringer og synes vi er inde i en god periode med ro og styr på
tingene og ønsker at køre klubben og isudvalget videre i den ånd.
Stephanie oplyser.
Der er formandsmøder i FAU, som Michael også skal til.

6.

7.

Enkeltstående arrangementer
6.1
Booking
Bestillings procedure
Foreningsportalen (Godt og skidt)
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GSP laver en ”bestillingsseddel”. Sendes med ud med referatet.
Svært at sige lige nu og her – men aftale brugerne sender mail omkring skidt og
godt!
Mette – kunne godt tænke sig brugerne kunne se de samme farver som GSP
kan, så man kan se de blå der er ikke bekræftet/booket ferie.
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7.1
8.

På mødet gik vi ind og bekræftede GKF’s skoleferietider.
Hvis det stadig driller – så kom forbi Eva på GSP kontor og få det vist.

Lokale depot bytte forslag
8.1

9.

Bekræft skoleferie tider

Stars ønsker
(Michael)
Salg af rullehockey gulv
9.1

Curling

depot

i

Ishal1

Gladsaxe vil evt. købe Ishal1 gulvet (Tom)

GSP tager det med Curling. Der kommer en tilbagemelding fra GSP til Stars.

OK til salg af gulv og i stedet købe noget nemt træningsgulv der kan lægges ud.
Evt. kigge på gulv der kan holde til man også træner med vægte.
Søge klubfondspenge til det.

9.2

Behov for trænings/sommer gulv?

Ja!
Der kan holde til noget.
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