Ordinær generalforsamling, Greve Fodbold 26. februar 2018,
Greve Idræts Center.
Formandens beretning.
Selvom vi skriver 26 feb. 2018, er det tid til at kigge tilbage på det forgangne år – 2017 – i
Greve Fodbold.
Hvordan gik det? Efter planen – eller var der ting vi ikke nåede! Både ja og nej.
2017 har været et begivenhedsrigt år for hele klubben, på alle niveauer. Både organisatorisk
samt sportsligt. Vi er blevet større, tilgang i 2017 har været på ca. 200 medlemmer. Vi er med
hvor det sker, med divisions hold hos både herrene og kvinderne og repræsentanter fra Greve
Fodbold i både DBUs repræsentantskab, bestyrelsen i kvinde divisions foreningen samt DBUs
børneudvalg.
Jeg vil gerne, på bestyrelsens vegne, have lov til at takke alle trænere, ledere samt frivillige for
en helt igennem uvurdérlig indsats i året, både på og uden for banen. Uden jer var vi ikke hvor
vi er i dag. Det er en fornøjelse at se den flid og gåpåmod der fremvises hver eneste dag af jer
alle, og det fortjener I stor ros for.
Bestyrelsen har som altid haft meget travl. I dag siger vi desværre farvel til Peter Wissing som
det sidste år har været en stor del af bestyrelsen. Der skal derfor lyde en kæmpe tak til alle i
bestyrelsen for jeres uopslidelige indsats for vores klub i det forgangne år.
Et lille udpluk af de aktiviteter der har været i 2017:
Greve Goal Show 2017, indestævne med 160 deltagende hold
Pigeraketten arrangeret af pigeafdelingen
DGI fodboldskole, Danmarks største med omkring 300 deltagende
Fantastisk spillerfest i november arrangeret af U9 afdelingen
Julekalendersalg arrangeret af U12 – hvor der blev solgt 4000 kalendere
Samarbejde med FCK
Tak til alle der har deltaget i ovenstående aktiviteter, hvilket også har betydet, at Greve
Fodbolds rejsefond nu udbetaler tilskud til fodboldfaglige arrangementer efter ansøgning. De
bliver offentliggjort 1 marts
Sportsligt har året budt på mange glædelige og fantastiske resultater.
Alle ungdomshold er på nær et enkelt repræsenteret i højest mulige rækker, et resultat af et
gedigent og godt arbejde i ungdomsafdelingen. Og dette gælder naturligvis både for drengeog pigeafdelingen.
Vi mener at årsagen til det succesfulde år for ungdomsafdelingen skal findes i den nye
sportslige struktur som Jari vil komme ind på senere.

HS Seniorafdelingen har fået ny træner, nemlig Claus larsen. Claus har fået en masse nye
spillere til holdet – det bliver spændende at følge alle de nye ansigter, og vi håber naturligvis
at de forbliver i 2. division.
1. DS kom efter et fantastisk år i kvalifikationsligaen til 3F Ligaen. Det bliver meget
spændende at følge Lasses piger ☺
2018 indeholder:
1. Fortsat samarbejde FCK
2. Greve FB har fået lokaler I GIC
3. Tiltag med fokus på yderligere styrkelse af den sportslige sektor ved deltidsansættelse
af en sportslig ledelse med en sportslig leder (Jari Leander) og to udviklingsledere
(Anton Moestrup og Mads Laugesen), der skal stå for den daglige ledelse og
implementering af klubbens nye sportslige model på banerne.’
4. Vores egen fodboldskole uge 27
5. Klubhus – vi kæmper stadig for et sundt og stærkt klubliv der understøtter klubbens
behov og forventninger
6. Forhåbentlig økonomisk vækst –
7. Begyndende fokus på at skabe Greve Fodbold en ”branding” strategi, der primært kan
være med til at tiltrække nye sponsorer og eventuelle investorer.
Fremtiden.
Vi står i dag med en fantastisk og stor fodboldklub. Vi har et godt fundament at bygge videre
på, både økonomisk samt organisatorisk. Desuden helt igennem en solid opbakning fra
trænere, ledere samt frivillige. Planen for 2018 er at videreudvikle de tiltag der har været i
gang i 2017, samt som noget nyt, at fokusere på at skabe vores eget DNA/identitet.
Slutteligt en stor tak for jeres fremmøde i dag, som jo også vidner om jeres meget store
interesse for vores fælles klub.

