Bestyrelsesmøde

Dagsorden

3. april 2018

Deltagere: Jens Nørgaard (JN), Jari Leander (JL), Pernille Olsen (PO), Torsten Sibuhr (TS), Martin
Eyrich, Charlotte Preisler (CP). Fraværende: Kenneth Hansen
Mødereferat bestyrelsesmøde 3. april 2018.
Agenda:
1. Nyt fra de forskellige afdelinger:
a. Pernille
b. Charlotte
c. Jens
d. Jari
2. Punkter fra Kenneth Hansen:
a. Personalesag vedr. øremærket sponsorat
b. Lang email med fokusområder
3. Greve Fodbold sportslige model
a. Retningslinjer trup-sammensætning HS1 og KS1
4. DS1 økonomi:
5. Nyt medlem i bestyrelsen
Punkt 1: Nyt fra de forskellige afdelinger:
a. Pernille
-Bruger meget tid på afvikling af turneringskampe – udfordring p.g.a. forsat lukning af græsbaner.
-Pernille laver kampprogrammer og Kim Schmidt sørger for flytning af kampene på kluboffice.
-Indendørstiderne er derfor forlænget – p.t. indtil medio april.
-Det koster Greve Fodbold 500 kr. pr. kamp, der skal flyttes selvom der er tale om force majeure.
-Banefordelingen er lavet på græs – så det er klart til opstart så snart græsbanerne åbnes.
-Medio maj skal Pernille have et grov-udkast til trupper for efterårssæsonen (ikke navne men blot
holdtrupper/årgange) til brug for baneplanlægning.
b. Charlotte
-Travlt med håndtering af spillercertifikater frem (udmeldinger) og tilbage (indmeldinger).
-Håndtering af børneattester
-Været på Kampklar kursus, herunder nye regler om spillercertifikater/spillerpas
-Møde med kommende U12 årgang omkring julekalender
-Møde med kommende U9 årgang omkring årets spillerfest (ansøgt om 17/11 alt. 24/11)
c. Jens
-Netop udskrevet kontingentopkrævninger for 1,1 mio kroner*
-Hermed er likviditeten god, idet omkostningerne udbetales løbende over hele forårssæsonen.
-Talentstøtte modtaget på 54.120 kr.
-Idrætspulje tilskud på 50.000 kr.
-Vi mangler at få det faste medlemstilskud fra kommunen (220 kr. pr. medlem under 25 år)
-Greve Goalshow har generet et godt overskud – bl.a. fordi der var pokaler til overs fra sidste år.
-Talentskolen er udsolgt og har generet indtægt for 53.000 kr.
*Kontingentsatser for 2018, som er vedtaget på generalforsamling, ligger fast - ingen forhandling.
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d. Jari
• 11 mandsspillestilen er på plads
• 8 mandsspillestilen er på plads
• Talentskolen fra U8-U13 er på plads (også bredde) – stor tilslutning og behov for flere trænere. Til
specifiktræning mangler der også trænere fra pigeafdelingen.
Basisteknisk træning fra kl. 16.00-17.00 hver fredag (på sigt udvides med en dag mere)
Morgentræning mod brugerbetaling for U14 er opstartet (U15 har sagt nej tak)
• Sportslig model for U6-U12 færdiglavet, og skal nu præsenteres for FCK, som så skal melde retur
med hvad de kan tilbyde af værdi til Greve Fodbold inden for denne model.
• Aftalt med DBU om at der kommer en konsulent ud og underviser i indslusning på pigesiden
(koster 2000 kr.) Koordineres med Pernille Kaysen.
• OK til at en U14 dreng fra Karlslunde er med til træning + morgentræning hos GF U14, men han er
fortsat Karlslunde spiller (spillerens forældre har ansøgt og Karlslunde Fodbold har sagt ok).
• Projekt egen avl => opstart af udvalg (HS + KS + Ungdom), der skal arbejde med
strukturopbygning. Målsætning 6 spillere fra egen avl i startopstillingen på hvert hold.
• GF indgår et samarbejde med Greve Gymnastik med fokus på udvikling af kropslig bevidsthed og
motorik. (styrke, hurtighed, motorik, koordination) – opstart i forårssæson med – 20 spillere.
Evaluering efter forår som basis for færdig model for flere hold.
• Der arbejdes på etablering af forældreudvalg (årgangsledere) fra U6 og op – forældreudvalget for
medbestemmelse i klubben, hvilket flere har ønsket.
• Den nye hjemmesideskabelon er færdig og klar til ”udfyldelse”. Der aftales et lørdagsmøde hvor
der arbejdes med skrivearbejdet på de infoer der skal lægges op på den ny hjemmeside.
• Te køkkenet ved omklædningsrummene – kan det laves til officielt trænerforberedelsesrum for
alle trænere, hvor trænerne kan forberede sig i ro og fred? D.v.s. hyggesnak foretages i klubhuset.
(nogen tror måske de har eneret på rummet).
• U19 og U17 har brokket sig over at der er rod i tøjvaskeriet, der mangles enten tøj eller tøjet
lægges i de forkerte kurve – Pernille mener at årsagen til mangel på tøj, skyldes at flere af spillere
tager tøjet med hjem og så kommer det ofte ikke retur. Det er GF der ejer vaskemaskiner og
tørretumblere. Jari følger op / kigger på procedure. KS har privat vaskeordning.
• Bolde, Gøthler mangler 4´er bolde – vi mangler en løsning på materialerum herunder bolde.
Arbejdsgruppe bør nedsættes.

Punkt 2 – punkter fra Kenneth Hansen
Kenneth måtte melde afbud p.g.a. sygdom – således behandles punkt 2 først til næste bestyrelsesmøde.
Dog er der ikke hold i den omtalte personalesag og den afvises i email til afsender – men udkastet til
svar, skal redigeres inden afsendes.
Punkt 3. Greve Fodbold sportslige model
Det er problematisk at hverken HS1 eller KS1 efterlever Greve Fodbolds sportslige model – specifikt
retningslinjerne om at 60% af spillerne på holdet skal være af egen avl.
Dette har medført at flere unge af Greve Fodbolds egen avl har meldt sig ud. Derfor skal foråret benyttes
til at få dette implementeret – således at dette efterleves senest når efterårs sæsonen opstartes – dette
gælder også selvom KS1 måtte rykke op i 3F ligaen.
Se endvidere punkt 4
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Punkt 4. DS1 økonomi
Greve Fodbold står i en situation hvor vi p.t. ikke har pengene til at KS1 kan spille i 3F ligaen.
Hvis KS1 rykker op i 3F ligaen, skal der skaffes minimum 250.000 kr. årligt i sponsorater, øremærket specifikt
til KS1. D.v.s. at nuværende sponsoraftaler i Greve Fodbold ikke er inkluderet i dette beløb.
Endvidere er beløbet på 250.000 kr. i sponsorater kalkuleret med hensyntagen til følgende forudsætninger:
-Uændret kontingentbetaling fra spillerne.
-Uændret omkostningsstruktur til trænere, ledere.

Punkt 5. Nyt medlem i bestyrelsen
Ole Lemvigh er trådt ud af bestyrelsen og erstattes af 1. suppleant Martin Eyrich

Torsten Sibuhr, den 3. april 2018.

