Bestyrelsesmøde

Dagsorden

8. august 2017

Deltagere: Jens Nørgaard (JN), Jari Leander (JL), Ole Lemvigh (OL), Pernille Olsen (PO),
Torsten Sibuhr (TS) Peter Wissing (PW) Fraværende: Formand Charlotte Preisler.

Mødereferat Bestyrelsesmøde den 8. august 2017
1. Godkendelse af mødereferat bestyrelsesmøde 6. juni 2017
o Blev godkendt af alle og lægges på hjemmesiden.
2. Møde med Kultur og Fritidsudvalget, Greve Kommune, Anne Marie Lydoch
Gennemgang af hvad Kultur & Fritid har afsat budgetmæssigt i 2018 til GIC:
o Renovering (inventar, maling og belysning)
o Nybyggeri (klubhus / materiale depotrum)
o Lysanlæg til Stadion
Dialog omkring partnerskabsaftale mellem Greve Fodbold og Greve Kommune
Greve Fodbold skal have fundet repræsentant til at blive optaget i Idrætsfritidsrådet
o Bliver valgt ind for 4-årig periode og med til at drøfte pulje fordeling
3. Arrangement torsdag den 10. august med Pernille Beckmann
o Photo-shoot arrangement sammen med Damesenior 1.
o Skabe øget fokus på damefodbold og ”ride videre på bølgende fra EM i Holland”.
o Der kommer skriv i Sydkysten herom + GF hjemmeside
4. Sportslig struktur v/Jari Leander
o Målmandstræning Morten Olson tovholder på at skabe målmandsskole
o Diverse manualer i forhold til sportslig struktur er under udarbejdelse
o Mental robusthed, stort fokusområde som trænerne er begyndt at arbejde med.
o Forældre – nogen brokker sig over at GF ikke sætter handling bag ord, på nogle
områder med rette, men vi må også erkende at nogle ting tager bare tid + kræver
økonomisk indsprøjtning.
o Vi mangler ledige hænder og vi mangler bedre aflønning. Vi har bl.a. store udfordringer
med at få trænerkabalen til at gå op.
5. ”Ledige hænder”
o Artikel i Sydkysten om at Greve Fodbold søger ”ledige hænder” til frivilligt arbejde, har
ført til at 2 nye frivillige har meldt sig. PW og JL tager et møde med de 2 nye for at vurdere
hvilke opgaver de kan tildeles i GF.
o PW vil afholde et ”frivilligt projekt” i Greve Midtby Center på en endnu ikke fastlagt dato
i August.
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6. Greve Fodbold hjemmeside
o Arbejdet skal fortsætte med at få opbygget hjemmeside der bl.a. understøtter hele
strategien, herunder vores brandstrategi/kommercielle strategi
o Den DBU baserede hjemmeside er fra flere sider vurderet til ikke at være god nok.
o En del af den kommercielle strategi inkluderer især også sociale medier som Facebook
og Instagram med link over til sponsorernes egen hjemmeside.
o Arbejdsgruppe – Anette Rasmussen, Katrine Sparre og Jari Leander – er i gang med
projektet og vender tilbage med indstilling/beslutningsgrundlag til bestyrelsen.
7. Betalingsmåder
o Der skal undersøges hvilket betalingsværktøj GF skal benytte til håndtering af
brugerbetaling på diverse tillægsydelser.
8. Fast(e) arbejdsressource i Greve Fodbold
o Der er talt om det før, og nu tages det op igen. Hvis Greve Fodbold vil gøre sig forhåbning
om at komme videre og indfri den valgte strategi, kræver det at der findes økonomiske
ressourcer til finansiering af fast ansat personale.
o Med 1700 medlemmer i GF, ligger der så mange kommercielle, administrative og
sportslige opgaver, at det ikke længere er muligt at løfte disse udelukkende ved brug af
frivillig arbejdskraft. Der ligger alt for mange opgaver på få personer, og det medfører
at folk kører træt i opgaverne.
o Derfor blev det aftalt at dette punkt skal tages op senest på næste bestyrelsesmøde –
man må gerne komme med deres forslag og ideer hertil inden således at vi får sat skub
i processen.
o PW vil lægge stor vægt på dette fokusområde i sit fremtidige arbejde for bestyrelsen.
PW konkretiserede at den fastansatte ressource kunne være en kommerciel leder
og/eller en administrativ leder (sekretariatsleder) og/eller bogføringsassistent.
o PW beder om at punktet kommer på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde som et
principielt beslutningsgrundlag.
8. Indlæg v/sponsorchef Anders Sønnichsen
o Anders gennemgik status på det store arbejde der laves i forhold til:
o Erhvervsnetværk bl.a. Greve/Solrød Erhverv
o Arbejde med at finde sponsorer
o Indgåede nye aftaler med nye sponsorer
o Arrangement til udekamp mod Kolding IF lørdag den 12. august kl. 15.00
o Arrangement i forbindelse med åbning af ny Nordisk Films biograf i Waves
o Arrangement for Dame 1.s første hjemmekamp + tur til Kolding
o Diverse
Indtil der er fundet en fast skribent til at lægge indlæg på de sociale medier, er det ok at
Anders benytter sig af Per som står for at lægge op på ”Den Blå Bølge”.
/TS 08.08.2017

