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Mødedato og tid

7. oktober 2014 kl. 18-21

Sted

Greve Fodbold klubhus (IFK), Lilllevangsvej 88, 2670 Greve

Mødeleder

Peter Würtz Madsen

Referent

Anders Wain

Tilmelding/afbud

Peter Würtz Madsen

Emne

Bestyrelsesmøde

Dagsorden

1. Formandsskabet orienterer v/Peter Würtz Madsen (20 min.)
2. Økonomisk status og budget 2015 proces v/Jens Nørgaard (20 min.)
3. Beslutningsoplæg til behandling (30 min.)


Fundraising – fordeling af midler v/Michael Rask

4. Status fra afdelingerne v/alle (30 min.)
5. Eventuelt (15 min.)
6. Beslutningsresumé og aktionspunkter (10 min.)

Deltagere

Anders Wain (AW)

Lotte Kok (LK)

Anette Rasmussen (AR)

Michael Rask (MR)

Jens Jensen (JJ)

Pernille Hald Olsen (PH)

Jens Nørgaard (JN)

Peter Würtz Madsen (PW)

Kim Højgaard Ravn (KH)

Fraværende

Dennis Thovardarsson (DT)
Kim Schmidt Petersen (KS)
Jacob Wahlers Jensen (JW)

Referat sendes i øvrigt til

Greve Fodbold
Lillevangsvej 88
2670 Greve

CVR-nr. 22839918

Internet:
www.grevefodbold.dk
E-mail:
grevefodbold@grevefodbold.dk
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Ad 1.
Formandsskabet orienterer

PW orienterer


Velkomst til AW som ny sekretær. Medlemmer af bestyrelsen
præsenterer sig kort.



PW roser afdelingerne ift oprydning omkring medlemmer og
kluberhverv.



Økonomisk styring og rapportering, samt positiv økonomi.



Multibane i Eriksminde. Fin åbning, hvor byrådet spillede mod et
udvalgt Grevehold med formanden på.



PW har holdt indlæg ifm. Frivillig fredag, om samarbejdet med
Grundejerforeningen Eriksminde vedr. ny lokalt multibane.



Møde med DBU og Greve kommune vedrørende fodbold fitness.
Der skal findes en tovholder.



Sportslig fremgang på flere hold præsenteres.



Brian Fjeldsted er optaget på A-kursus. Stort tillykke!



DBU C1 og B1 kursus planlagt i 4. kvartal 2014.



Romerlys på stadion til hjemmekamp. Er taget hånd om.
Bestyrelsen diskuterer om hvorvidt der skal være restrektioner ift
romerlys herunder bøder, visitering mm., hvis det på sigt bliver et
større problem. Besluttes at det tages op igen, hvis det viser sig
at være andet end en éngangsepisode.



Protest fra Rishøj vedr. en kritisk forældre på U9 til en kamp. PW
har været i dialog med DBU Sjælland og Rishøj om protesten, der
begge er tilfredse med at det løses internt. JW har været i dialog
med den pågældende forælder. PW orienterede om klubbens
politik på området, dvs. at trænere og forældre skal følge
klubbens retningslinjer for ’Fair Play’ og ’Fair talk’. Hvis der
opleves tilfælde, hvor dommere bevist eller ubevist dømmer med
en klar tendens kun til fordel for det andet hold, kan træneren
tage en dialog med dommeren i pausen. Fortsætte handlingerne
anbefales at kampen stille og roligt afsluttes som konsekvens.



Fortsat hold/årgange, der er i restance. Det er kommunikeret til
de enkelte afdelinger, som har ansvaret for at det kommer på
plads. Klubben har fremadrettet 0-tolerance for restancer, og
udmeldelse af medlemmer kan komme på tale det næste stykke
tid. Ved klubskifte, er det fortsat kun muligt at få udleveret sit
spillercertifikat, hvis medlemmet ikke er i restance.



Rekruttering af de nye udviklingskoordinatorer afventer fortsat,
da PW har set sig nødsaget til at prioritere andre vigtige
bestyrelses- og driftsopgaver.

Ad 2.
Økonomisk status

JN informerer om klubbens økonomi.


Beretter om en foreløbig positiv økonomi.



Det manifisteres at der ingen udbetaling sker, uden korrekt bilag.



Der er fortsat en del kontingent udestående - Afdelingen er i gang
med at få ryddet op. Restancer for de enkelte hold gennemgås.
Det vurderes, hvilken handling, der skal ske ved restancer fra 2-3
år. Afdelingen meddeler, at det er lidt vanskeligt at indkræve
restancer.



Orientering om processen for budget 2015. Input gives fra
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afdelingerne til bestyrelsesmødet i november. Final budget 2015
forventes godkendt af bestyrelsen til bestyrelsesmødet til
december. Der kan efterfølgende komme enkelte få rettelser
inden det skal endeligt godkendes på den ordinære
generalforsamling til februar.
Ad 3.
Beslutningsoplæg til behandling

MR informerer.


Oplæg om hvorvidt bestyrelsen ønsker en fordeling af
midlerne/sponsorkroner. Bl.a. ift. om forældresponsorer på det
enkelte hold, skal fordeles mere ligeligt. MR præsenterede et
beslutningsoplæg, hvor pengene indtil et defineret beløb bliver på
det enkelte hold og alt over dette beløb indgår i klubbens fælles
fordeling af midler til holdene. Bestyrelsen tog debatten med flere
argumenter for og imod.



Konklusionen blev, at bestyrelsen venter med at forholde sig til
forslaget ift. en endelig bestyrelsesbeslutning, da det forudsætter
en kulturændring i klubben. Tages op igen om 6 måneder.
Det blev dog besluttet, at der skal være fokus på en fordeling af
spillertøj, så yngre årgange kan overtage spillertøj, såfremt tøjet
stadig er i pæn stand.
Det blev ligeledes besluttet af alle sponsorer tilbydes at få sit logo
på hjemmesiden, som en tak for deres bidrag på holdene. PW og
AR koordinerer infodelen i et samlet nyhedsbrev til
trænere/ledere.

Ad 4.
Status fra afdelingerne

Afdelingen for faciliteter


Solrød har fået lov til at leje kunststofbane af Greve Idræts
Center på tidlige tidspunkter i weekenden. Det pointeres at Greve
fodbold ikke drager økonomisk fordel af denne udlejning, og da
det er udelukkende GIC, der har taget beslutning om udlejning til
Solrød.

Afdelingen for medlemmer og kluberhverv


Har rigtig travlt. Meget at se til herunder kursusarrangering og
fodboldskoleplanlægning. Har brug for frivillige til at varetage
kursusdelen.



Obs på holdkortsindberetning til tiden.

Afdelingen for kommunikation og markedsføring


Info om sportscamp - Sportsware kommer med en shop onsdag
og torsdag. Der er dd. flere tilmeldte deltagere end sidste år.

Formandskabet


Snakker om faste procedurer for hvordan man rekrutterer nyt
”blod”



Konceptet for hjemmekampene fungerer godt.



Fokus på at finde en ungdomsformand



Dialog med ny potentiel sponsor



Rekruttering af Udviklingskoordinatorer.
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Åbning af multibane sammen med Grundejerforeningen
Eriksminde.



Frivillighedsstrategi



Dialogmøde med Dame senior.

Kasserer

Ad 5.
Eventuelt



Primært fokus på medlemsrestancer



PH orienterede om materialerum herunder udvidelse af dette gerne selvkørende, hvor folk henter selv. Har brug for
rekruttering. Tages op på BM i december.



PH orienterede om indvielse af kunststofbane gennemgås kort.
Initiativet for indvielsen roses af bestyrelsen



LK orienterede om Eliteskolen (kommunalt projekt). Inspiration
hentes i Helsingør og Roskilde kommune. Fuldtidstrænere som er
en del af skolen. Der skal ligge faciliteter tæt på når man
udvælger skolen. Starter op 1. august såfremt økonomien er på
plads. Kultur og Fritidsudvalget er meget med i projektet.



LK orienterede om indkøb af førstehjælpskasser - mange hold
mangler denne taske. Senior til U8 (undtagen alle elitehold)
modtager en taske. Da det tildelte antal ikke dækker til alle hold
har facilitetsudvalget foretaget en prioritering. Det skal bemærkes
at de udleverede tasker tilhører Greve Fodbold og skal returneres
hvis holdet nedlægges eller slås sammen med andet hold, der
også har en taske. Mistes tasken skal denne ligeledes erstattes.
Spillerplejebeløbet på 75,-/spiller må anvendes til at indkøbe
og/eller vedlige førstehjælpstasker, så de altid er klar til brug.



PW præsenterede demoudgave af ny hjemmeside; er kommet
godt i gang. Satser på lancering snarest muligt i år. Mangler en
webmaster. Årgangen skal byde ind med indhold på siden via
stillingsopslag.



KH nævnte klubbens jubilæum i foråret 2015 (påsken). Der
nedsættes en gruppe, som skal stå for planlægningen af jubilæet.
Koordinator søges uden for bestyrelsen.


Ad 6.
Beslutningsresumé og
aktionspunkter

Planlægning af fodboldskoler. AR og LK kontakter DBU og DGI.

Beslutningsresumé


Sekretær AW gennemgår referatet i korte punkter

Aktionspunkter


LK og JN koordinerer ift medlemmer, der indmeldes og skal betale
kontingent, så der ikke fortsættes på BM.



PW indkalder til møde med PH, LK og Rikke Nymand vedr. generel
hjælp til tøjkonceptet og evt. yderligere opgaver i
Facilitetsafdelingen,



Når den nye hjemmeside er klar, sender PW og AR et tilbud ud til
trænere/ledere om at deres holdsponsorer kan komme på
hjemmesiden som en tak for deres bidrag.
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