Bestyrelsesmøde

Dagsorden

13. februar 2018

Deltagere: Jens Nørgaard (JN), Jari Leander (JL), Ole Lemvigh (OL), Pernille Olsen (PO), Torsten
Sibuhr (TS) Peter Wissing (PW), Charlotte Preisler (CP). Fraværende: Ole Lemvigh (OL)
Mødereferat Bestyrelsesmøde den 13. februar 2018
Agenda:
1. Jari – kort overblik over den sportslige sektor
• Forår fundament
Manualer, trænerskole, trænerkabale, Implementere ny spillestil, eliteudvalgsmøder, U6U12, Kommunikation, Frivillige
• DGI Fodboldskole
• Træningslejr
• Greve Fodbold spillestil 11 mands fodbold (målgruppe: fodbold på niveau 2+3)
Bestyrelsen læser igennem og er velkomne til at sende kommentarer/spørgsmål til Jari.
2. Forslag fra Tino jf. nedenstående:
Vi har i 10 år trænet årgang 1999 pigerne. De er nu efterhånden blevet seniorspillere og vi har vel det man
kan kalde et lukket hold i seniorafdelingen. Vore piger er hverken nær så dygtige eller ambitiøse som de
spillere vi har i både 2. og 1. holdstruppen, men vi har besluttet at holde sammen på pigerne, da vi kan se
at de godt kan lide at spille fodbold. Og vi mener at der også skal være plads til sådan et hold i Greve
Fodbold.
De er ikke så flittige til at træne, så vi besluttede sidste forår at skære ned på træningen til kun een gang
ugentligt. Samtidigt spiller vi vore kampe på hverdage (istedet for at træne).
Maria Prior og en del andre tidligere spillere i Greve (faktisk 10 stk) kunne godt tænke sig at spille lidt
fodbold igen, og har spurgt om de kunne være med på vores hold, dame-senior 3. Vi tror det mest handler
om at spille kampe og så træne når "græsset er grønt".
Det var en fantastisk timing, da 4 piger netop var stoppet for at starte et hold op i Hundige og vi var derfor
på nippet til at opgive at køre holdet videre pga for få spillere.
Og dette bringer mig til sagens kerne: De 4 piger flyttede fordi de syntes, at et kontingent på kr 2000 om
året er for meget. Og det er lidt svært at være uenig, da vi kun havde ca 10 gennemførte træninger i HELE
2017, så det er ikke meget de får for de surt optjente skillinger. De fleste går på gymnasiet eller er videre
i uddannelsessystemet, så der skal helt klart prioriteres med pengene. Det har vi jo alle prøvet.
Vi vil derfor foreslå, at vores hold får samme status som Old Girls og altså "slipper med" kr 625 pr halvår.
Hvis vi kan servere den for pigerne, tror vi på, at vi kan holde på dem, så de ikke flytter med til Hundige.
Og 10-15 piger der betaler kr 625 hver, er jo trods alt bedre end 0 piger der betaler kr 1000.
Det er nogle skønne piger, som vi godt kan lide at bruge vores fritid sammen med. Og vi er sikre på at det
er en god investering for klubben at holde på dem. De er altid rigt repræsenteret om sommeren på
fodboldskolen som trænere. I de sidste 3 års fodboldskole har "vores" hold således bidraget med 6-8 piger
hvert år! Det synes vi er sindssygt flot og vi mener, at det vil være ærgerligt at miste disse klub-mennesker,
hvis vi sammen kan "strække os" lidt.
Vi håber, at I vil se velvilligt på denne henvendelse og såfremt I har nogen spørgsmål eller andet, kan I som
altid bare ringe.
Svar til Tino:
Ok til træning en gang ugentlig om onsdagen + kamp i weekenden (ikke på hverdage)
Tidspunktet bliver i forhold til den samlede træningsplan.
Ok til fremadrettet kontingent på 675 kr. pr. halvår. (kategori: senior bredde)
Pernille sender svaret til Tino.
3. Pernille – klubhus
• Der skal findes frivillige til bemanding af klubhus man-tors. kl. 17.00-20.00 + lør-søn 9.00-15.00
• Efterlønnere, (Kunne C. Lynder + evt. hans Svigermor være emner?) – kender andre nogle emner?
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Hvordan ser bestyrelsen ud efter generalforsamlingen
3 personer er på valg – Kasserer Jens Nørgaard, Ole og Anette
(Peter Wissing trådte ind som suppleant for Anette, da hun trådte ud)
Der er flertal i bestyrelsen for at Peter Wissing ikke genopstiller til bestyrelsen.

5. Peter Wissing – Greve Q
• Greve Q bliver ikke til noget, da dette indebærer en spaltning og dermed at afdelingen Greve Q skal
finde andre faciliteter uden for GIC.
• Der er flertal for at Greve KS forbliver i Greve Fodbold i nuværende organisation
• Nytegnede sponsorater, udover allerede budgetterede sponsorindtægter, hvor sponsorer specifikt
ønsker disse øremærket til KS, kan disse tilgå KS.
• Et nytegnet sponsorat øremærket til KS tilgår KS, men budgettet hæves kun for den periode hvor
sponsoratet gælder, når sponsoratet ophører, reduceres budgettet tilsvarende.
Nuværende budget og strategi for Greve KS er baseret på nuværende række – kvalrækken – Greve Fodbold
har ikke strategi om oprykning til 3F ligaen.
Der er p.t. ikke økonomisk fundament til en oprykning til 3F ligaen + at Greve Fodbold (GIC) langt fra
opfylder alle krav til faciliteter i 3F ligaen (ex. stadionlys 300 lux + 200 siddepladser overdækket + vip)
Skulle KS1 rykke i 3F ligaen, og der ikke skaffes yderligere indtægter (sponsorater), ellers trækkes
deltagelsen i 3F ligaen tilbage.
TSA, 13.02.2018

