Bestyrelsesmøde Greve Fodbold 7. marts – punkter noteret under mødet.

Deltagere:
Jens Nørgaard, Ulf Preisler, Anette Rasmussen, Ole Lemvig, Pernille H. Olsen, Torsten Sibuhr, Jari Leander.
1. Gennemgang af referat fra ordinær generalforsamling:
Referatet fra Peter Wissing er godkendt.
2. Konstituering efter generalforsamling:
-Valg af næstformand => bestyrelsen har valgt Pernille Hald Olsen (tillykke Pernille )
-Der skal uddeles ansvarsområder – eller i hvert fald trænges der til en opdatering af eksisterende
ansvarsområder. Jari eftersøger brugerværktøj samt tjekliste, der viser hvem der har ansvaret for respektive
ansvarsområder. (Jari har tidligere rundsendt oversigt med ansvarsområder som der skal sættes navn på)
Denne er umiddelbart ikke blevet færdiggjort – men det er et vigtigt værktøj for alle i dagligdagen
”hvem/hvad/hvor/hvordan opslag på vores hjemmeside”.
Pernille – tager opgaven med at finde ud af hvad status er på Jens Kristian og hans ansvar på materialerum.
Torsten – kommer til at være del af udviklingsudvalg + fortsat talentplus med reference til Jari.
3. Diverse opgaver på GIC som GIC bliver bedt om at udføre af forskellige afdelinger i Greve Fodbold:
-Der hersker lidt anarkistiske tilgange i bestræbelserne på at få udført opgaver/forbedringer af GIC
-Behov for faste rammer og praksis herfor – styring af projekter, herunder prioritering og gennemførelse.
-Bestyrelsen er beslutningstager og skal godkende/give tilladelse før GIC aktiveres.
4. Brugerrådsmøde mandag 6. marts:
Problematisk at Greve Fodbold ikke får godkendt nogen projekter eller tilskud hos Greve Kommune –reelt
stik modsat afdelingerne Gymnastik, Badminton og Atletik.
Problemet for Greve Fodbold er at Greve Kommune umiddelbart sidestiller små oplandsklubber i kommunen
med Greve Fodbold – ”hver gang Greve Fodbold skal have en ting, skal de andre også have”.
4 specifikke fokusområder:
1) Nyt klubhus, 2) Lys på stadion, 3) tribune, 4) Ny ekstra kunstbane.
5. Møde med Greve Kommune 7/3:
Jari, Ole og jens har været til møde med kommunen for at fremlægge Greve Fodbolds strategi.
GF har budgetteret med tilskud fra breddepuljen hos Kommunen (35.000-60.000 kr.) – men er afvist.
Der laves et ankebrev til kommunen for at få ændret afgørelsen.

6. Møde med DBU omkring licens 1. marts:
Jari, Ole og Jens har haft møde med DBU (Enrique) omkring T-licens.
Enrique var ikke specielt imødekommende ”hvad skal vi bruge Greve til?” – men lang historie kort, vi er på
rette vej (Jari har talt med Peter Winther hos FCK, som mener at Greve er længere fremme end da FCK hjalp
AB Tårnby til at få licens), og målsætningen er at vi vil lave en gennemarbejdet og professionel
licensansøgning til næste år. D.v.s. vi trækker sidste ansøgning retur.
Men det kræver at der skabes et fodbold fagligt fundament, som vi kan få bygget Greve Fodbold op efter –
her er samarbejdet med FCK og ikke mindst at vi får samarbejdet til at fungere ude på banerne et afgørende
element.
7. Afsnit med diverse info/nyt fra Jari Leander:
7.1. Møde hos FCK i går og i dag – gode inspirerende møder.
a) Bl.a. optagelse af børn i de helt små årgange:
-Optages ikke efter årgang men efter hvilket kvartal de er ført i.
-Alle hold træner 1 time + 15 minutter – årsag videnskabeligt bevist at skader kommer efter 5 kvarter.
b) FCK mentaltræner syntes at vores talentplus koncept er godt – og nu kommer FCK med deres input til
hvordan vi kan fremme det mentale aspekt – især værktøjer til trænerne for de yngre årgange.
c) Planer for ugentlige øve-mål og evaluering efter hver træning. Fokus og refleksion og dermed arbejde på
at spillerne selv ”skaber” deres motivation og lyst til ekstra arbejdsindsats.
7.2. Kursus v/FCK i Greve torsdag den 6. april kl. 17.00-20.00:
-Undervisning og gennemgang af træningsprogrammer
-Brug af ”portal” hvor trænerne kan hente ugentlige træningsprogrammer
-Torsdag 6. april 17.00-20.00 med deltagelse af elitetrænerne (også piger) + supervisor.
7.3. Elitetrænerudvalgsmøde afholdt den 7/3
a) Trænerne anfægter at de ikke har nok 3-mandsmål til træning. Pernille anfægter at der bruges 3-mands
mål på græs, da spil på begrænset område ødelægger banerne => løsning er at holdene får en ugentlig
træning på kunst hvor der allerede står små mål (som ikke må fjernes fra kunsten)
b) Boldene bliver meget hårde når de ligger ude i containerne om vinteren – derfor er det vigtigt at
containerne er frostfrie og overholder minimum 5 graders varme.
7.4. Store trænerdag den 17. juni fra kl. 15.00-20.00 (bemærk at IFK er optaget p.g.a. camp)
-Aktivitetsrum bookes og så arrangeres der en ”lavpraktisk efterfest” (grill og øl fra Fakta)
-Jari og Chr. Aastrup styrer det fodboldfaglige.
-Thomas Bjørnson står overordnet for arrangementet – Anette og Charlotte aftaler indkøb.
7.5. Website
-Der arrangeres møde med potentiel udbyder omkring etablering af ny website (Jari/Anette tovholdere)
-Websiten skal også være sponsor-orienteret (individuelle sider) til at kunne promovere vores sponsorer
-Hvad kan vi få af ”dem” som har lavet pigernes hjemmeside – der tages et møde med disse (Anette
arrangerer møde) Anette får arrangeret.

7.6. Brand-strategi
Jari mangler noget til ”brand-bogen” omkring historie og tidslinje for Greve Fodbold.
Hvem skal være modtagere i forhold til brand og strategi – målgruppe? Børn og forældre?
Vil være vigtig i forhold til vores sponsorer.
8. Nyt fra Anette Rasmussen:
-Udfordret på ”personalesiden” og mangler hænder.
-Vi mangler trykning af ”kamp-plakater” samt opsætning af disse – Jari vil gerne undersøge muligheden for
løsning med billigere trykning. (dette tages med i specifikt arbejdsudvalg)
-Anders Sønnichsen vil gerne deltage i dette arbejde.
9. Nyt fra Ole Lemvigh:
Der er kommunalvalg og Ole har mødt Henrik Klem Lassen lokalpolitiker for Liberal Alliance.
Henrik vil gerne mødes med GF bestyrelse i næste uge – mandag aften højst sandsynligt.
Punkterne omkring licens og manglende breddetilskud – se særskilt afsnit i referatet.
10. Nyt fra Pernille Hald Olsen
Pernille har afsendt ansøgning omkring fordeling og tider af haller og baner til Greve Kommune – har
anfægtet at alle de små klubber stort set har fået alle træningstider i ”prime-time”.
Det skal igen informeres og godkendes i bestyrelsen om der kan arrangeres stævner – dette tager Jari op i
næste møde i sportsudvalget.
Bruger meget tid på at skrive til trænerne om at de skal huske at afmelde deres kunst-tider når de ikke
bruger den + hun bruger meget tid på at planlægge tider for kampe m.m. Her er det nødvendigt at kende
til ledige tider.
11. Nyt fra Charlotte
Har haft fuld fokus på:
- Greve-arrangement hos FCK i forbindelse med hjemmekamp mod Esbjerg.
- Børneattester fra trænerne
- Skrevet til Jakob Bendix (frontfigur på spillerfesten) – Jari siger vi skal afvente feedback fra hans næste
møde med Thomas Bjørnsson.
12. Sponsor-update v/Anders Sønnichsen:
-Arbejder på forslag til anden måde at henvende sig til sponsorer på – fremfor blot at banke på døren og siger
”at vi gerne vil have nogle af jeres penge”.
-Vil i stedet forsøge at etablere erhvervsnetværk, hvor der afholdes forskellige arrangementer.
-Første arrangement ser ud til at skulle holdes hos Greve Vinkompagni => tema Gin-smagning en onsdag eller
torsdag
-Jari indleder med at fortælle omkring GFs strategi og hvad vi er for en klub.
-Gæsterne får mulighed for at fortælle hvad de kunne ønske/forvente sig af et sponsorsamarbejde med GF.
Håbet er at deltagerne i netværket hver i sær efterfølgende vil være værter for netværksmøder i deres
egen virksomhed.

13. Nyt fra Torsten Sibuhr
Er i gang med diverse spillersamtaler i forbindelse med TalentPlus.
Jeg tillader mig at indsætte kort info omkring ”Projekt Talent Plus”.
Kort overordnet intro:
I bestræbelserne på at udvikle og optimere forholdene for nogle af Greve Fodbolds dygtigste ungdomsspillere
iværksætter vi et nyt indsatsområde, TalentPlus.
Vi konkurrerer pt. med omkringliggende klubber om de bedste spillere i en given årgang. Vi kan muligvis ikke
matche de største A-licensklubbers tilbud men med TalentPlus vil vi tilbyde bedre vilkår for klubbens største
talenter samt skabe en bedre struktur for talentudvikling og en større fokus på spillernes givtige
udviklingsområder.
TalentPlus har fokus på Greve Fodbolds elitespillere fra U13-U15 med størst udviklingspotentiale. I tydelig
sammenhæng med Den Blå Tråd og Specifiktræning tilbyder vi enkelte spillere per årgang udvidet fokus på
deres individuelle potentiale.
Udover fokus på individuelle tekniske og fysiske færdigheder vil der også være fokus på lifeskills med værdisæt
og integreret udviklingsstrategi samt ekstra fokus på de taktiske og mentale krav, der stilles til fodboldspillere
på et højere niveau.
Udviklingsstrategi - Spilleren skal være bevidst om egne styrker og udviklingsområder samt lære at tage
selvstændigt ansvar for sin udvikling som fodboldspiller jf. lifeskills.
NB! TalentPlus er i sæson 2016-2017 fokuseret på alle spillere på årgang 2004 U13-1 – men skal selvfølgelig
udvides til de nævnte årgange, men møder og opfølgning tager tid, og kræver et par hænder mere.
MØDER/SAMTALER i talentplus der gennemføresn:
1.
2.
3.
4.

Forældre/spillersamtale/workshop - august/september
Udviklingsmøde evaluering af spillere med træner + specifiktræner
Udviklingsmøde coaching mental - spillersamtale
Statusmøde Forældre/spillersamtale april

Er afholdt
Er afholdt
mangler 2 spillere
Mangler

Fokus på mentale værktøjer og hermed arbejde med spillernes mentale styrker og færdigheder er et område
der i mange år har været undervurderet hos mange klubber – hvilket DBU også har erfaret og påpeget.
TalentPlus er et vigtigt delelement i det fodboldfaglige fundament i Greve Fodbold og dermed også en del af
næste licens ansøgning.
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