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Mødereferat Bestyrelsesmøde den 6. juni 2017
1. Godkendelse af mødereferat bestyrelsesmøde 2. maj 2017
o Blev godkendt af alle og lægges på hjemmesiden.
2.
o
o
o

Budget 2018
Dette arbejde opstartes sept./okt. 2017
Afdelingsposterne skal forsøges opdelt og gøres mere gennemskuelige.
Der skal udarbejdes afdelingsbudgetter, så den enkelte afdeling kender deres økonomiske
råderum.

3. Trænerkabale efterårssæson 2017
o U11-U17 trænere 1. og 2. hold er jf. Thomas Bjørnsson på plads
4. Sportsfunktioner: (ud over trænerteams)
a. Sportschefer/talentchefer:
o Børn (piger og drenge)
o Bredde ungdom/senior:
o Pige elite (Talentchef):
o Drenge elite (Talentchef):
o Senior Elite 1 + 2 senior + U19

Henrik Gøthler
Thomas Bjørnsson
Jan Leisten
Jari Leander
Michael Madsen, bliver manager i stedet for sportschef

b. Supervisere
o Per Agerholm
o Mads Laugesen

11 mands ungdom elite, på sigt både drenge og piger
8 mands fodbold

c. Udviklingskoordinatorer børn og ungdom
o Denne funktion nedlukkes pr. 1. juli 2017
o Funktionen havde til hensigt at tilsikre at alle trænede/spillerede efter blå tråd.
o Information herom udsendes til sportschefer 7. juni.
d.
o
o
o

Specifiktræning drenge
Christian Aastrup
Thomas Karlsson
Jesper Møller

Der skal findes specifiktræner til Piger. Dette bliver sportschef Jan Leistens opgave.
e. Målmandstræning for U11-U17 drenge/piger
o Bo Sauers aftale løber ud
o Morten Olsson overtager ansvaret og sætter sit team der skal varetage opgaven
o Morten Olsson skal sættes i kontakt med Patrick Christensen (dygtig Grevedreng)
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5. Indtægtsskabende aktiviteter
GF er meget afhængig af at skabe et større indtægtsgrundlag til gavn for primært klubbens
børne og ungdomsafdeling. Det er svært at skaffe sponsorer og bestyrelsen vurderer at
”arrangementer” udført via frivillig arbejdskraft fra klubbens medlemmer er et af de områder
der skal fokuseres yderligere på.
Der skal nedsættes en ”eventgruppe eller projektgruppe” der udarbejder businesscases inkl.
økonomi.
a.
o
o
o
o

Fodboldskole
Anette Rasmussen og Lotte Kock stopper efter denne sæson
Greve Fodbold har tjent 50.000 kr. hvert år på dette arrangement
Skal vi fortsætte med nuværende koncept (ansvar) eller skal vi gå efter en større pakke?
Hvis GF ikke afholder fodboldskole, skal der findes 50.000 kr. i indtægter andet sted

b. Fodboldstævner
o Godt grundlag for aktivitet, men kræver mange frivillige hænder. Men dette er et område
som udover indtægt kan skabe fællesskab og klubsammenhold.
Hvad både fodboldskolde og stævner angår, afsluttes med socialt hyggearrangement for de
frivillige hænder.
6. Frivillig arbejdskraft
o Madsen har skabt kontakt til frivillig arbejdskraft, der gerne vil hjælpe til primært
omkring 1. senior.
o Mads Laugesen og Benjamin Jacobsen ansættes pr. 1. august i et 3 måneders
praktikstilling hos GF som en del af deres uddannelse hos CPH Business Academy.
Fokus i praktikperioden er på kommercielle og kommunikationsmæssige opgaver.
Til straks opfølgning:
o Hvad er status på Madsens opgave omkring interview og svada til Sydkysten omkring
dårlige omklædningsforhold/klubhusfaciliteter m.m.
o Puljeansøgning hos Greve Kommune omkring midler til GF
Kan GF eksempelvis få tilskud fra Greve Kommune til deltidsansat ressource?
o Hvordan skal GF agere overfor Greve Kommune fremadrettet?
Klubben har hidtil haft den diplomatiske mine på i dialogen med kommunen. Men
umiddelbart ser dette ud til at være et ”fejlskud” da GF igen ikke er blevet tilgodeset med
nogen midler. Skal dialogform og retorik ændres til at være hårdere og mere direkte?
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