Bestyrelsesmøde

Beslutningsreferat

4. oktober 2016

Deltagere:
Jens Nørgaard (JN)
Kim Schmidt Petersen (KP)
Anette Rasmussen (AR)
Jari Leander (JL)
Ole Lemvigh (OL)
Charlotte Preisler (CP)
Fraværende: ingen
Mødet afholdtes i GIC mødelokale 2, og begyndte kl. 18:00
1. Godkendelse af dagsorden
Bestyrelsen godkendte dagsordenen.
Samtidig blev referat af 6. September 2016 godkendt.
2. Information og status fra forretningsudvalget, herunder økonomisk status
Der har ikke været afholdt møde i forretningsudvalget.
Økonomien følger stadig overordnet set budgettet pr. oktober 2016. Der arbejdes med
yderligere tiltag for at forbedre økonomien, bland andet salg af bandereklamer på stadion.
Der er dog en del udestående på kontingentindbetalinger. 135 medlemmer er i restance pr.
dags dato, og klubben mangler indbetalinger for mere end 110.000,00 kroner. Opfordringen
skal derfor fra bestyrelsen lyde på, at man får bragt forholdene i orden snarest. Det er meget
tidskrævende administrativt at skulle rykke medlemmer for kontingent.
Medlemmer der ikke betaler kontingent spærres fra træning og kamp i løbet af oktober – og
spærringen ophæves naturligvis når kontingent er betalt.
3. Oplæg til behandling




Banefordeling samt træningstider
Videotårne
Fælles træningstur for alle hold.

4. Orientering fra afdelingerne
Økonomi,
 se ovenfor.
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PR/Kommunikation.


Hjemmesiden blev diskuteret, da den ikke lever op til forventningerne. På trods af
utallige opfordringer er hjemmesideudvalget stadigvæk uden frivillige.

Medlemmer og klubhverv.


Der arbejdes med oprettelse af fast kontordag for udvalget.
Greve Fodbold har fået nyt kontor, dette ligger i klubhuset og deles med IFK. Desuden
fastlægges telefontider for de enkelte afdelinger.

Stævner/turneringer.


Alle hold er tilmeldt ønsket vinterturnering, både inde- og udendørs.
Planlægningsarbejdet med at få turnering og tildelt tid på kunstbanen til at gå op, er i
gang og forventes afsluttet ultimo oktober.
Der afholdes Greve Goal Show i indefodbold for U6-U10 weekenden 11-12 februar
2017 i GIC.
Desuden planlægges udestævne forår 2017. Dette primært for de yngre årgange.




Sportsudvalg.




Banefordeling vinter en udfordring. Der arbejdes på en fast rulleplan således, at
planen kan bruges fortløbende de næste mange år.
Trænerkabalen er på nær et par steder løst til og med forår 2017.
Der arbejdes med en beskrivelse af praktik vedrørende, tøjpakke, trup størrelser,
ventelister, brug af ulovlige spillere etc.

Projekter.




KLUB1000 - OL overtager styringen af KLUB1000 fra AR
Ansøgning om idrætspuljer fra Greve Kommune efterår 2016.
Licensansøgning forår 2017.

5. Beslutningsresumé og aktionspunkter




Der arbejdes fortsat med at finde en ny formand.
Dialogmøder primo januar. Datoer ligger på hjemmesiden
Videotårne.
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Det blev besluttet at arbejde med planlægning af en fælles træningstur for hele Greve Fodbold
i foråret hvert år. For 2017 er det dog holdene selv der arrangerer enkelte ture. Husk venligst
retningslinjer for deltagelse i diverse ture, findes på hjemmesiden.
6. Eventuelt
Der er etableret kontakt til Greve Erhverv i forbindelse med søgning på ny formand samt
dialog omkring yderligere sponsorater.
Mødet sluttede 21:00
Næste møde er planlagt til tirsdag 1. november 2016 kl. 17:00

Referent, KP

