Bestyrelsesmøde

Dagsorden

4. april 2017

Deltagere: Jens Nørgaard (JN), Anette Rasmussen (AR), Jari Leander (JL), Ole Lemvigh
(OL), Charlotte Preisler (CP), Pernille Olsen (PO), Torsten Sibuhr (TS)
Fraværende: Ingen
1. Godkendelse af dagsorden
 Blev godkendt af alle.
2. Information og status fra forretningsudvalg, herunder økonomisk status
a. Kontingentopkrævning v/JN:
 Kontingentopkrævninger er udsendt – deadline for betaling 10. april 2017
 Den nye struktur ligger på Greve Fodbolds hjemmeside under kontingent
 Den nye struktur er også kommunikeret ud via sportsudvalgsmøder, dialogmøde,
elitetrænermøde samt til sportschefen.
 Flere har ikke sat sig tilstrækkeligt ind i den nye kontingentstruktur
 Det skal understreges at det alene er bestyrelsen der bestemmer kontingentsatser og
ikke andre personer i Greve Fodbold
b. Forretningsudvalgsmøde med Morten Dahlin v/JN.
 Positivt møde med Morten Dahlin (gruppeformand for Venstre i Greve Byråd) omkring
Greve Fodbolds faciliteter inkl. rundvisning på GIC.
 Morten fik godt indblik i Greve Fodbolds manglende og dårlige faciliteter, herunder
især vores mangelfulde klubhus samt kritisable omklædningsrum.
 Ingen færdig konklusion, men Morten foreslog at Greve Fodbolds bestyrelse udformer
et åbent brev til alle byrådsmedlemmer i Greve med struktureret opgørelse af behov
og mindstekrav til ændringer og forbedringer til daglig gavn for medlemmer og gæster.
 Generelt skal arbejdet med kontakt til medier og pres på kommunen fortsætte som
hidtil.

3. Orientering fra afdelingerne
Information fra CP:
 Møde afholdt med kommende U9, som skal stå for den årlige spillerfest.
 Kommende U12 får opgaven omkring årets julekalender.
 Kommende U15 får opgaven omkring juletræs salg.
Konkurrencen er stor for juletræs salg (mange forhandlere i Greve). Det skal tages op i
nedsat arbejdsgruppe hvorvidt opgaven kan gribes bedre an.
Information fra OL:
 Arbejder på anken af den afviste breddeansøgning til Greve Fodbold.
 Dialog med SportOne v/Steen Fladberg omkring værdiansættelse af Greve Fodbolds
status af 2. divisionsklub i forhold til kommercielle værdi i reklameaftaler.
 Undersøger med Greve Kommune om de overskydende midler fra breddepuljen kan
ansøges ekstraordinært som Funding til projektering af nyt klubhus. Det vil harmonere
godt med at Greve Fodbold er Danmarks 5. største breddeklub.
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Information fra AR:
 Oplagt flere informationer på hjemmesiden
 Tilsikre at vores medier kører
 Arrangeret kampprogrammer til 1. senior hjemmekamp den 2. april.
 Kampprogrammet skal gøres bedre for alle inkl. sponsorer
Information fra PO:
 Har arrangeret logistikken på banerne, bl.a. afvikling af kampe mellem træninger
 Dialog med materialerum omkring status på vinter-indlevering af materialer fra
ungdomsafdelingerne.
 Der mangler så mange materialer fra ungdomsholdene, at det er kritisk i forhold til
afholdelse af træninger. (børneafdelingen har ingen mangler)
 Vi skal have udleveret kvitteringssedler fra materiale rummet, så vi kan opgøre hvem
der mangler at indlevere – og så få rykket disse.
 Hold der ikke indleverer materiale vil få dette modregnet i deres holdpenge – hvilket
er meldt ud tidligere.
Information fra JL:
 Opstart af ”udviklingsudvalg”.
 Kursus i Greve Fodbold under ledelse af FCK torsdag 6. april fra 17.00-20.00.
Tema: Ledelsesstil
Deltagere: Elitetrænere, supervisor trænere, sportschef børn og talentplus ansvarlige.
4. Oplæg til behandling
a) E-sport (CP fra Wissing)
 Bestyrelsens har vurderet at E-sport på nuværende tidspunkt ikke er interessant
for Greve Fodbold.
 Der er behov på fokus på kerneforretningen fremfor entertainment som E-sport
kategorises som + udgifter til opstartsomkostningerne formodes også væsentlige.
b) Kim Schmidts afgang fra bestyrelses - gave? (AR)
 Bestyrelsen har besluttet at der fremadrettet ikke gives vin til
bestyrelsesmedlemmer, der træder ud af bestyrelsen.
c) Materiale Kim - æresmedlem. Jens-Kristian lægger op til en pæn gave/tale
Sydkysten? - afklaring på hvornår og hvem der gør hvad. (AR)
 Bestyrelsen har besluttet at personer der har arbejdet i mere ned 20-30 år som
frivillig i Greve Fodbold, naturligvis skal anerkendes for dette, og herigennem
udnævnes som æresmedlem af klubben.
 Kim udnævnes officielt som æresmedlem på stadion i forbindelse med en af 1.
seniors hjemmekampe. (TS har bolden på tale til Kim og dato – AR fremsender Jens
Kristians forslag til tale)
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d) Status "Kampen for nyt klubhus og bedre faciliteter" (AR)
 Mange af Greve Fodbolds medlemmer vil gerne hjælpe med at ”råbe” omverdenen
op omkring vores ønsker og behov. P.g.a. manglende koordinering er vi desværre
på vej mod en alt for ”anarkistisk” tilgang til emnet – underforstået at alle arbejder
på hver sin front (af god vilje). Men det kan blive en hæmsko i bestræbelserne på at
opnå det bedst mulige resultat.
 Der er i den grad brug for et udvalg, der samler og koordinerer + ikke mindst
informerer ud mod offentligheden.
e) Ny hjemmeside - orientering om nyt tilbud fra netværksmøde. Orientering fra
møde med Kathrine Sparre DS. (AR)
 JL ønsker at få input til hvad en forbedre hjemmeside skal have af funktionaliteter.
 Aftalt at alle bestyrelsesmedlemmer sender deres input til JL inden påske.
 Målsætning om at kunne præsentere en ny forbedret hjemmeside i August 2017.
f) Faciliteter (PO)
 Se bemærkninger under punkt d
g) HS kampe på stadion (PO)
 Der skal etableres et nyt ”dreamteam” som står for afvikling af hjemmekampene.
h) Michael Holm (P0 + CP)
 Bestyrelsen accepterer at Michael Holm genindtræder i forældrerollen sammen
med hans 3 børn i Greve Fodbold.
 Men der er ”nul-tolerance” overfor ikke-acceptabel opførsel - hvis han overtræder
igen, er konsekvensen at Greve Fodbold er nødt til at ekskludere både Michael og
hans børn fra Greve Fodbold.
 Klubben er ikke interesseret i at Michael Holm indtræder i nogen form for klubhvervsopgaver.
i) Hvor langt er vi med legat/pulje ansøgninger
 Ikke noget konkret – dog se afsnit 3 – information fra OL
j) Udvalg/arbejdsgrupper (hvem, hvad og hvorfor) (JL)
”Udviklingsudvalg” er igangsat med følgende medlemmer:
 JL+TS + Christian Aastrup + Per Agerholm og Mads Laugesen
 Per og Mads bliver supervisorer og koordinatorer)
 Per bliver fast supervisor der går rundt på træningsbanerne 3-4 gange ugentlig
 Mads minimum 1 gang ugentlig.
”Integrationsudvalg” er igangsat med følgende medlemmer:
 JL+PO+Maria Prior + Tino Knudsen
 Samle alle afdelinger i én klub (integration)
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”Kommercielt udvalg” med følgende medlemmer:
 JL + CP + Anders Sønnichsen
 Arbejdet omfatter både intern og eksterne opgaver (ikke at forveksle med
sponsorudvalget)
”Rekrutteringsudvalg” med følgende medlemmer
 OL
 Formål at skaffe flere frivillige kræfter
”Sponsorudvalg” med følgende medlemmer:
 JN + Anders Sønnichsen og Peter Wissing
”Facilitetsudvalg” med følgende medlemmer:
 Styres af Jens Kristian & Co jf. årshjul fra PO
”Dreamteam” med foreslået følgende medlemmer (ikke afstemt)
 Henrik Kullenberg, Niels Bjerring, Niels B. Hansen, Jesper Hebo
k) Fodbold Fitness (motion) - klubhverv?! (JL)
 Kl. 18.30-19.30 en gang ugentligt
 Kontingent på 300 kr. og ingen klubhver til evt. træner/holdleder.
l) - Mental coach/sportspsykolog(JL)
 JL har været i dialog med emne herom og har fået tilsendt forslag, men det bliver
dog ikke til noget foreløbigt da omkostningen hertil er for høj.
m) - Info vedr. brand-bog og hjemmeside(JL)
 Udskudt til næste bestyrelsesmøde
5. Eventuelt
Ledelsesretten i forhold til 1+2. senior Herre
 Der er uklarhed herom hvilket skal defineres på næste bestyrelsesmøde?
 Jari tager et møde med Madsen omkring specifikke ansvarsopgaver.
Manglende frivillige ressourcer til arbejdsudvalg + faste opgaver/funktioner:
 Det er et kæmpe problem at der ikke kan findes tilstrækkeligt med frivillige
hænder til at drive en så stor klub som Greve Fodbold.
 Der trækkes meget store veksler på få personer – dette er uholdbart og det er en
stor trussel med klubbens fremtidige daglige virke.
 Hvis det ikke lykkes at finde flere frivillige ressourcer inden sommerferien 2017,
foreslås at der udsendes til hele klubben omkring kontingentstigning, således at
der kan skaffes ressourcer mod betaling af klubhverv.
TS / 04.04.2017

