2. juni 2014

Beslutningsreferat
Mødedato og tid

2. juni 2014 kl. 18-21

Sted

Klubhuset, Lilllevangsvej 88, 2670 Greve

Mødeleder

Peter Würtz Madsen

Referent

Kim Højgaard Hansen

Tilmelding/afbud

Peter Würtz Madsen

Emne

Bestyrelsesmøde
1. Formandsskabet orienterer v/Peter Würtz Madsen (20 min.)

Dagsorden

2. Økonomisk status v/Jens Nørgaard (30 min.)
3. Status – BestyrelsesTavlen v/alle (60 min.)
a. Top 3 fokuspunkter i maj måned samt læring/succeser og
tværgående issues
b. 3 positive initiativer/opgaver for hver afdeling som er løst siden januar
c. De 3 vigtigste initiativer/opgaver for hver afdeling som skal
løses i andet halvår jf. aftalte målsætning.
4. Eventuelt (15 min.)
5. Beslutningsresumé og aktionspunkter (10 min.)

Deltagere

Fraværende

Referat sendes i øvrigt til

Peter Würtz Madsen

Dennis Thovardarsson

Kim Højgaard Hansen

Michael Rask

Jens Nørgaard

Lotte Kok

Jari Leander

Pernille Hald Olsen

Bo Godthjælp Petersen

Anette Rasmussen

Jacob Wahlers Jensen

Kim Schmidt

Jens Jensen

Maria Prior

Pernille Hald Olsen

Alexander Berg

-

Ad 1. Info fra formandsskabet

Ad 2. Økonomisk status

Ad 3. Status - BestyrelsesTavlen

Ad 4. Eventuelt

PW







orienterede kort om aktiviteter siden seneste bestyrelsesmøde.
Dialog med GIC vedr. kunstbaneprojekt
Fokus på økonomi
Fundraising: Organisation og ressourcer går fremad
Godt arrangement i Greve Midtby Center med mikroer
Infobrev sendt til trænere
God tur i Parken for de frivillige som vandt lodtrækning efter nominering,
stadionkonkurrence samt formanden
Opmærksomhedspunkter

Kunstbanefordeling

Rekruttering i de enkelte afdelinger, hvor vi stadig mangler kræfter bredt
set
JN aflagde månedsrapportering og orienterede om økonomien i øvrigt, herunder afsluttede sager den seneste måned samt udeståender og fokusområder,
der vies opmærksomhed i juni samt opmærksomhed omkring økonomiske
konsekvenser som følge af en evt. oprykning til 2. division. Bestyrelsen tog
orienteringen til efterretning.
Bestyrelsesmedlemmerne orienterede hver især om tre positive initiativer/opgaver for hver afdeling, som er løst siden januar. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.










Ad 5. Beslutningsresumé og



aktionspunkter



Der søges generelt flere kræfter til afdelingerne, herunder kommunikationsafdelingen, frivillighed/rekruttering, fundraising/salg af sponsorater,
klubhusmandskab (bemanding af klubhus, gerne over 21 år, hverdage
ml. 16.30-21.00 og weekend 11.00-15.00), afvikling af hjemmekampe,
mv. Afdelingerne udarbejder opgavebeskrivelser mhp. rekruttering, som
kommunikationsafdelingen kan hjælpe med at formidle. Alle trækker desuden på netværk i og omkring klubben med rekruttering for øje.
Der søges desuden en webmaster, der kan arbejde i Joomla, som bl.a.
skal være med til at launche den nye hjemmeside, som er næsten klar til
at gå i luften.
LK orienterede om at klubben er tilmeldt Åbent Hus i GIC den 23. august.
LK kontakter JW og teamet bag arrangementet i Greve Midtby Center
LK orienterede om, at klubben har fået medhold i en ansøgning til Trygfonden om finansiering af et antal lægetasker.
Novemberfest: Der skal arbejdes på kommunikation vedr. dette, så trænere kan være med til at formidle arrangementet til medlemmerne. Sidenhen fokus på klubbens 80-års-fødselsdag i 2015 og
fest/arrangementer i den forbindelse.
MR/JN/DT orienterede om arbejdet med fundraising-arrangementet ultimo-august ifm. en herresenior 1 hjemmekamp.
Der arbejdes fra efteråret og frem mod generalforsamlingen i det nye år
frem mod en gennemgang og revision af vedtægterne, bl.a. mhp. tilpasning af kontingentopkrævning til at følge sæsonen. JN/LK laver beslutningsoplæg vedr. kontingentdelen. Ansvaret for den øvrige gennemgang
af vedtægterne placeres efter sommerferien.
Klubbens strategi som blev vedtaget i efteråret 2012, skal i efteråret







2014 have et eftersyn og evt. tilpasses. Alle bestyrelsesmedlemmer skal i
den forbindelse komme med input til målsætningsdel for hver deres afdeling inden den 11. august, så det kan behandles på b-mødet den 18. august. Bestyrelsen vedtager herefter målsætninger, hvilket også vil udgøre
en del af grundlaget for udarbejdelsen af Budget 2015.
Kommunikations- og medlems/klubhvervsansvarlige sender træner/ledernyhedsbrev efter sommerferien: Minde om roller og ansvar (holdledere,
trænere, administrative/sportslige koordinatorer, m.fl.)
Fundraising (DT/MR) giver PHO besked ultimo-juni, når kampprogram for
herresenior 1 er kendt, om dato for fundraising-arrangement, så glasburet på langsiden kan bookes.
Ferie: AR laver oversigt, autosvar på bestyrelsens mailadresse, når man
er på ferie (Bestyrelsen er på ferie uge XXX, akuttilfælde: kontakt xxx)

