Bestyrelsesmøde

Dagsorden

2. maj 2017

Deltagere: Jens Nørgaard (JN), Anette Rasmussen (AR), Jari Leander (JL), Ole Lemvigh (OL),
Charlotte Preisler (CP), Pernille Olsen (PO), Torsten Sibuhr (TS) – gæst Anders Sønnichsen
Mødereferat Bestyrelsesmøde den 2. maj 2017

1. Godkendelse af dagsorden
o Blev godkendt af alle.
o Mødereferat fra bestyrelsesmøde 4. april blev godkendt og lægges på hjemmesiden.
2. Orientering fra afdelingerne / diverse punkter.
Vedr. fodboldrejser og træningslejre for elitehold (ind og udland)
o Dette ”insources” således at det er klubbens elitesportsudvalg der vil komme til at
bestemme fremtidige fodboldrejser og træningsrejser.
o Dette for at tilsikre bedst mulige fodboldfaglige indhold til gavn for holdet.
Fodboldtennis
o Er der mulighed for at etablere områder til dette. Det er godt for træning af teknik og
samtidigt sjovt.
Bolde / bemanding
o Der mangler fortsat bolde – bliver de væk?
o Skal vi have koordineret bemanding 2 dage ugentligt via holdene?
o Skal der være et boldrum eller skal holdene have deres eget faste?
Økonomi
o 60.000 kr. i udestående i kontingentrestance
o I uge 17 spærres dem som er i fortsat restance
o Økonomisk ser det godt ud, og alle regninger betales løbende til tiden
Rejsefond
o Reglerne for udbetaling fra Rejsefonden ligger på hjemmesiden
o Bl.a. skal holdet lave en artikel for at komme i betragtning
Bøder p.g.a. manglende holdkortsudfyldelse
o Vi har fået flere bøder vedr. U12-1 p.g.a. manglende udfyldelse af holdkort
o Charlotte sætter Thomas Bjørnsson på opgaven igen.
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Sponsor udvalget
o Anders og Jens har gang i mange spændende virksomheder.
o Virksomhederne bliver spurgt om hvor og hvordan de gerne ser deres sponsorater bruges
i klubben. (gennemgang af årshjulet aktiviteter – ex. goalshow, fodboldskolde etc)
o Arbejder på at få sponsorater til at følge kalenderåret.
o 3 datoer er fastlagt for næste netværksmøder
o Ringsted Festival - Greve laver aftale med Gusto Catering omkring bemanding af nogle
kaffeboder (voksne min. 18 år).
o
o
o
o

Herre 1. senior skal involveres mere (bl.a. socialt) når der er hjemmekampe.
Integreret del af det at være fodboldspiller i Greve Fodbold.
De skal deltage i arrangementer for klub 1000
Deltage i et vist antal arrangementer med sponsorer

o Kampprogrammer
Vores nuværende designer på kamp-programmet har sagt op => ingen kampprogram til
hjemmekampen mod Hvidovre 30. april.
Der iværksættes
3. Oplæg til behandling
Torsten – afvikling af 1. senior Herre
o Dreamteam er ved at være reetableret – med Henrik Kullenberg som teamleder.
o Bolddrenge/piger er på plads indtil sommerferien.
o Genetablering af fælles indløb på banen spillere og bolddrenge/piger.
o Speakertårnet bemandet indtil sommerferien – sponsorchefen kigger på permanent
løsning til efter sommerferien.
o Generelt mangler der at blive skabt lidt ”hype” omkring hjemmekampene.
Jari - Organisationsstruktur
o Hem gør hvad og hvad forventer vi af hinanden?
(og hvad er plan B, hvis plan A ikke kan lade sig gøre) - også inklusive hvad arbejder vi frem
mod (umiddelbart et bæredygtigt fundament) og er alle enige i, hvad det er…
o Dette punkt er altafgørende for Greve Fodbold og fremtiden
o Derfor blev det besluttet at der indkaldes til et separat møde udelukkende med dette
punkt på agendaen.
o Mødedato 23. maj kl. 17.00-21.00 – alle bedes melde retur om de kan deltage denne dag.
Herre senior - problemer på førsteholdet
o Diverse udfordringer gennemgået og drøftet.
o Løsningsforslag godkendt og besluttet til gennemførsel af samlet bestyrelse.
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Dame senior – Anke DBU på Licens til U18 piger (se vedhæftede anke)
o Bestyrelsen har drøftet sagen og afventer resultatet af anken.
Dame senior – magtkamp (se vedhæftede DS)
o Bestyrelsen har drøftet sagen.
o Løsningsforslag godkendt og besluttet til gennemførsel af samlet bestyrelse.
o Jari tager et møde med sportschef for damer Peter Wissing.
4. Eventuelt
o Tiden løb så dette punkt blev ikke behandlet
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