18. december 2014

Referat
Mødedato og tid

18. december 2014 kl. 18-21

Sted

Kim Schmidt Petersen, Bredager 54, 2670 Greve

Mødeleder

Peter Würtz Madsen

Referent

Anders Wain

Tilmelding/afbud

Peter Würtz Madsen

Emne

Bestyrelsesmøde

Dagsorden

1. Evaluering af pokalkampen v/ Peter Würtz Madsen
2. Økonomisk status og budget 2015 proces v/Jens Nørgaard (10 min.)
3. Årshjul 2014 v/ Peter Würtz Madsen
4. Generalforsamling 2015 v/ Peter Würtz Madsen
5. Eventuelt (10 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)

Kim Højgaard Ravn (KH)

Jacob Wahlers Jensen (JW)

Dennis Thovardarsson (DT)

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

2

Ad 1.
Evaluering af pokalkamp

PWM orienterer, og bestyrelsen evaluerer på pokalkampen d. 4. december
mod FCK.
En stor succes:
Positivt at så mange viste interesse for kampen og for Greve fodbold. Kan
måske give noget til klubben ift. image.
Greve fodbold har vist en flot og professionel håndtering. Rost fra mange
instanser herunder politiet og beredskabet.
Har vist, at vi har egenskaberne til at gennemføre et så stort arrangement,
hvilket Politiet og beredskabet ikke troede på i starten. Men har taget deres
ord i sig igen. Mange har meldt tilbage, at det var super godt, og folk havde
hygget sig.
Udforinger og erfaringer:
MR nævnte, at det kunne være en idé at lave en slags drejebog med positive
og negative oplevelser, så erfaringer kan tages med til næste gang. PWM
meddeler, at den forventes at blive lavet. Både ift. sikkerhed og selve
afholdelsen af kamparrangementet. Erfaringerne er vigtige, da vi dermed ikke
er på bar bund næste gang. Vi var meget presset på tiden.
Logistiske udfordringer ift. salg af mad/drikke.
Der manglede skilte ift. hvor tribunerne lå, da flere havde svært ved at finde
deres plads.

Ad 2
Økonomi

Økonomisk ser det også godt ud, og der forventes et overskud kampen,
men det endelig resultat er ikke helt klart endnu, og forventes først at kunne
opgøres endeligt, når regnskabet for 2014 er revisionsgodkendt.

Ad 3

Årshjul:

Årshjul

Hvad skal vi lave hver især og hvornår på året? forventes at årshjulet bliver
klart i løbet af januar. Dette skal bruges som et planlægnings- og
styringsredskab.
Hvert medlem laver årshjul for deres funktion.
Det skal forsøges at skubbe flere driftsopgaver ud i organisationen.
Tages op i januar.

Ad 4
Generalforsamling 2015

Generalforsamling:
26. eller 27.2 (ugen efter vinterferien).
Drøftelse om at få nogen (evt. Werge og Frimann) til at komme med et sjovt
indslag. Evt. også en fest efterfølgende (såfremt det ligger en fredag).
Bestyrelsessammensætningen skal gøres klar til generalforsamlingen.
Kim meddeler, at selvom han ikke er på valg, så er han åben for at trække
sig pga. tidspres, men han fortsætter gerne, hvis formanden og bestyrelsen
ønsker, dog skal det så accepteres at arbejdsbyrden falder for Kim.
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Peter, Michael og Anette er på valg.
Peter ønsker genvalg, og ønsker at gå til valg på 4 indsatsområder:
1. Styrke den sportslige kvalitet på banerne, bl.a. ved etablering af den
sportslige organisation og ansættelse af trænere til specifiktræning.
2. Øget decentralisering, hvor frivillige og organisationen varetager de
nødvendige driftsopgaver i de 7 afdelinger.
3. Øget økonomisk fundament ved at fortsætte den sunde økonomiske
styring og øget fokus på fundraising og events.
4. Bedre faciliteter, herunder særligt det kæmpe behov for et fodboldhus
der kan huse alle klubbens hold med omklædningsrum, møderum,
aktivitetsrum, materialer etc.
Derudover ønsker han at fortsætte det målrettede arbejde, for at bestyrelsen
kan skabe og fastholde en klub i udvikling. Bestyrelsen bakkede enstemmig
op om at indstille Peter til genvalg som formand til generalforsamlingen.
Michael Rask ønsker ikke genvalg
Dennis Thorvardson, der er suppleant, ønsker ikke at genopstille
Lotte Kok, der er suppleant, ønsker ikke at genopstille
Anette Rasmussen der var suppleant, trådte ind i bestyrelsen efter Bo
Godthjælp, og er derfor på valg, samt villig til genvalg.
.
Grundet de mange driftsopgaver i bestyrelsen og ønsket om decentralisering
af opgaverne, overvejes det at ansætte en forretningsfører.

Ad 5

Sonny og Eivinds 30 års jubilæum gik rigtig godt. Lotte og Anette deltog hele

Eventuelt

dagen som hjælpere, så jubilarerne kunne holde fri – en rigtig god og
hyggelig dag. Bestyrelsen var enige om at indstille dem begge som
æresmedlemmer til den kommende generalforsamling.

1

