4. november 2014

Referat
Mødedato og tid

4. november 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 (30 min.)
2. Økonomisk status og budget 2015 proces v/Jens Jensen (15 min.)
3. Oplæg til behandling (60 min.)


Hovedsponsoraftale



Pokalkamp



Sonni og Ejvinds jubilæum

4. Status fra afdelingerne v/alle (30 min.) (udgår)
5. Eventuelt (15 min.)

Deltagere

Fraværende

Anders Wain (AW)

Lotte Kok (LK)

Anette Rasmussen (AR)

Michael Rask (MR)

Jens Jensen (JJ)

Pernille Hald Olsen (PH)

Kim Schmidt Petersen (KS)

Peter Würtz Madsen (PW)

Dennis Thovardarsson (DT)

Jacob Wahlers Jensen (JW)

Kim Højgaard Ravn (KH)

Jens Nørgaard (JN)

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.


Orientering om fast agendaændring så punktet drift gøres frivilligt.



Spar Nord hovedsponsoraftale. Super aftale, bla. fordi der er fokus på
hele klubben, hvilket også er en del af klubbens strategi.



Flot gennemførsel af fodboldskole. Stor ros til arrangørerne. Og med
økonomisk overskud. Sender signalet om, at fodboldskoler ikke bare
er en underskudsforretning



Indvielse af ny kunststofbane. Super arrangeret. Ros til alle, der har
hjulpet til.



Sportslig succes på flere årgange. Herunder 1. herresenior som nr. 1
og med i pokalen mod FCK, damesenior 1 vandt DS, dame senior 2
oprykning til serie 1 mm.



Møde med DBU (klubrådgivere), GF betragtes som forgangsklub og
roses for det. Dog fokus på netværk ved rekruttering, ikke bare med
stillingsopslag.



Flere henvendelser fra trænere, der gerne vil være trænere eller
udviklingskoordinatorer.




Dreamteamet - flot indsats.
For mange medlemmer i restance. Fokus på at det nu skal have en
konsekvens, at man ikke betaler.



Samarbejde med U-19 træner Martin Fischer opsiges.



Sportslig organisation. Ikke på plads endnu, men skal ifm.
budgetprocessen og plan15 prioriteres højest. Bl.a. er
sportsformandsposten ikke afsat.



Diskussion om folk der udebliver fra kurser, de er tilmeldt.
Bestyrelsen beslutter at man indkræver kursusgebyret hos den
enkelte, såfremt vedkommende udebliver fra kurset.

Ad 2.
Økonomisk status

JJ orienterer


Der er pt overskud ultimo oktober. Det forventer at det samlet
årsregnskab giver overskud. Fortsat store beløb i udestående
kontingent. Herresenior, U-19, U-13, U-11 og U-10 står for en stor
del af det udestående. Også damesenior elite har et større
udestående kontingentbeløb.



Budget 2015 - genopretning af egenkapital, konsolidering + udvikling.
Hovedproblem er ifølge kasserer inddrivelse af kontingent.
Bestyrelsen diskuterer konsekvensen af, man ikke betaler. Låse og
udmelde spillere der ikke har betalt. Forslag om at man udmelder en
spiller såfremt der ikke betales rettidigt efter en rykker.



Forslag at bestyrelsen ved årets udgang afskriver det totale
udestående beløb fra før 2013. Et såkaldt clean cut. Regnskabsteknisk
2014 afskrives udestående. Men debitormæssigt skal det stadigvæk
blive stående.
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Ad 3.
Oplæg til behandling

Hovedsponsoraftale Spar Nord (SN)


Aftale gældende for 1 år (nov. 2014-nov 2015), men SN ønsker at
forlænge ½ år (30.6.2016).



Der er yderligere muligheder for bonus på div. områder. Tilfredsheden
vigtig.



SN ønsker at sponsorere GF, skal ikke ses et sponsorat til et
danmarksseriehold. Fokus på klubudvikling. Har valgt GF, fordi den
gode fortælling er kommet ham for øre. SN-manden synes, GF er en
meget spændende klub, og det er grunden til hovedsponsoratet.



Implementeringsplan SN (PW gennemgår den).

Pokalkamp Greve-FCK


Planlagt afviklet torsdag d. 4. december



Tv-kamp (Viasat)



Kampsted. Besluttes snarest muligt. Flere scenarier i spil



o

Greve Stadion

o

Telia Parken

o

Andet stadion (evt. FC Nordsjælland)

Møde med de involverede parter fredag d. 6.11, hvor afviklingsstedet
besluttes.





Ift. afvikling i Greve:
o

sikkerheden

o

lys

o

baneforhold generelt

o

tribune

Diskussion om muligheden at afvikle kampen på Greve stadion.
(Bestyrelsen vil meget gerne, men realistisk set er det ikke muligt.
Klubben har ikke det fornødne forhold. Vurderes derfor, at vi ikke
kan, selvom det vil være fantastisk og super godt.



Forhandling med FCK om afvikling i Parken - tilskuerforhold såfremt
det skal være i Parken.



Tanker om at afvikle kampen i FCN eller HB Køge - umiddelbart ikke
en løsning.



Fokus på at alle kræfter sættes ind på dette projekt.

Jubilæum Sonni og Ejvind


Bestyrelsen har fået en invitation.



Receptionsmad.



Bestyrelsen vedtager at der gives et tilskud til deres reception.
Beløbet sættes til 15.000 kroner.

Ad 4.
Status fra afdelingerne

Udgår på bestyrelsesmødet

Ad 5.
Eventuelt

Stillingsannoncer skal opsættes i boligannoncestativet. PH viser også en
anden mulighed for opsætning af stillingsannoncerne i magnetrammer.
Rengøring af køkken. PH præsenterer et tilbud, der er kommet fra en ekstern
person. Bestyrelsen godkender det, og det sættes i gang.
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LK - der skal laves en officiel henvendelse ift tilskud til et fodboldhus (behov
for sport på matriklen).
Vurdering af afvikling af fodboldskole i 2015.
DBU-fodboldskole - Der er flere ting som spiller ind, og en endelige beslutning
er, at GF ikke afholder DBU-fodboldskole i 2015. Bl.a. har nærliggende
klubber også fodboldskole i den uge Greve skulle afholde den.
DGI-fodboldskole. GF har meddelt DGI, at klubben ønsker at afholde
fodboldskole i 2015.

Ad 6.
Beslutningsresumé og
aktionspunkter
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Udgår pga. tidspres. Bestyrelsen kommenterer på referatet når det sendes til
gennemsyn. Derefter offentliggøres det på hjemmesiden.

