4. maj 2015

Referat
Mødedato og tid

4. maj 2015 kl. 18-21

Sted

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

Mødeleder

Peter Würtz Madsen

Referent

Kim Højgaard Ravn

Tilmelding/afbud

Peter Würtz Madsen

Emne

Bestyrelsesmøde

Dagsorden

1. Information og status v/Peter Würtz Madsen (20 min.)
2. Økonomisk status v/Jens Nørgaard (20 min.)
3. Review v/alle (60 min.)
4. Beslutningsoplæg til behandling (20-60 min.)


80 års jubilæum den 20. juni v/Peter



Vedtægtsændring

5. Eventuelt (15 min.)
6. Beslutningsresumé og aktionspunkter (10 min.)

Deltagere

Peter Würtz Madsen (PW)

Kim Højgaard Ravn (KHR)

Jens Nørgaard (JN)

Pernille Hald Olsen (PHO)

Anders Bovall (AB)

Kim Schmidt Petersen (KSP)

Charlotte Preisler (CP)

Anette Rasmussen (AR)

Fraværende

Referat sendes i øvrigt til

Klubbens hjemmeside

Greve Fodbold
Lillevangsvej 88
2670 Greve

CVR-nr. 22839918

Internet:
www.grevefodbold.dk
E-mail:
grevefodbold@grevefodbold.dk
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Ad 1.
Information og status

PW orienterede om nyt siden seneste bestyrelsesmøde, bl.a.:
•

Pyroteknik: Ved seneste 1. senior-hjemmekamp blev der affyret
pyroteknik. KSP følger op ift. at sikre, at det ikke gentager sig. KSP
inddrager KHR, hvis behov derfor.

•

Opstart af ny årgang: PW m.fl. har introduceret trænere og forældre
på årgang 2010, som er påbegyndt træning.

•

Klubhus: PW i proces omkring sikring af tilstrækkeligt mandskab
mv. i klubhus.

•

GIC-budgetmøde: PW deltager 5/5-2015 på budgetmøde.

•

Stadion: PW møde med Langsiden 5/5-2015 vedr. aftale omkring
salg og mandskab ved hjemmekampe.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 2.
Økonomisk status

JN orienterede om aktuel økonomisk status, inddrivelse af kontingenter, mv.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 3.
Review

De enkelte bestyrelsesmedlemmer orienterede om seneste nyt fra deres
afdelinger, som anført i Bestyrelsestavlen. Bestyrelsen tog orienteringen til
efterretning.
Bestyrelsen besluttede, at bestyrelsesmedlemmerne løbende og nu og her
inden ugens udgang sender stillingsopslag til PHO, som har kontakt med og
videreformidler opslagene til Frivilligcentret, som har en jobbase med
stillingsopslag for frivillige.
PHO er i dialog med leverandører af vaskemaskiner og –service. Bestyrelsen
besluttede at opsige aftale med Miele og indgå aftale med Nortech. PHO
følger op.
Bestyrelsen besluttede, at PHO, KSP, CP og AB koordinerer i forhold til
holdinddeling og derudfra planlægning af banefordeling for kommende sæson.
Inddragelse af administrative koordinatorer.
Bestyrelsen besluttede, at bestyrelsesmøderne fremover afholdes kl. 17.0020.00, og at de tilrettelægges, så review-punktet fremover lægges i
forlængelse af det ordinære bestyrelsesmøde kl. 20.00-21.00, så de af
bestyrelsesmedlemmerne der har mulighed for at prioritere tid på indbyrdes
sparring, koordinering og sagsbehandling kan gøre det i forlængelse af
bestyrelsesmøderne.
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Ad 4.
Beslutningsoplæg til
behandling

80 års jubilæum v/ gruppelederne
Bestyrelsen fastlagde på det seneste bestyrelsesmøde en organisation for
forberedelse, afvikling og opfølgning på klubbens 80-års-jubilæum.
Bestyrelsen fastlagde program og opgaver:
•

Stadion
o

12.00-12.15: Åbningstaler v. Borgmester (om muligt) og PW

o

12.15-12.45: Showkamp

o

13.00-15.00: Damesenior 1 spiller kamp på stadion

o

15.00-17.00: Herresenior 1 spiller kamp på stadion

o

Sideløbende aktiviteter hele dagen med hoppeborg, ”hvor
hårdt kan du sparke”, riding bull, musik i pauser,
konkurrencer, ekstra mange præmier på kampprogram, el.
lign.

•

Fest i Hal 1
o

18.30: Dørene åbnes, velkomstdrink

o

19.00-21.00: Velkomst v. PW (evt. hyldest af udvalgte
præstationer), buffet, musik, mv. Greve Fodbold-kage.
Diasshow i baggrunden fra historiske og nutidige Greve
Fodbold-begivenheder.

•

o

21.00-21.30: Underholdning

o

21.30-01.00: DJ

Bestyrelsen besluttede at deltagerpris skal dække omkostninger til
forplejning.

•

Bestyrelsen besluttede, at leverandør af billetsalg via klubbens
hjemmeside gøres via Place To Book AB og JN følger op.

•

JN følger op ift. sponsorer.

•

JN kontakter Sydkysten ift. samarbejde omkring jubilæet.

•

AR og PW følger op ift. kommunikation.

•

PW og den øvrige projektorganisation følger op på diverse opgaver.

•

Kontakt historiske Greve Fodbold-personligheder mhp. afdækning af
udvalgte historiske fakta: Flemming Ohm, Ole Elmquist, Sonni og
Ejvind, m.fl.

•

Bestilling af lagkage: CP

•

KSP/PHO følger op ift. aktiviteter på dagen på stadion.

•

Langsiden: JN/CP følger op.

•

Opstilling af borde: PHO følger op

•

Opdækning: Frivillige skal rekrutteres.

•

Oprydning: Frivillige skal rekrutteres til oprydning ved afslutning af
festen, da hallen skal bruges dagen efter.

•

Rengøring på aftenen: Frivillige til løbende eftersyn af toiletter skal
engageres.

•

Underholdning: AB følger op

•

Musik/DJ: PW følger op.

•

Ølsalg: Frivillige skal engageres. JN følger op.
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•

Invitation af samarbejdspartnere: AR laver liste og PW udformer
brev.

•

Plakater: AB og AR følger op.

•

Udmelding af dato og tidsrum og behov for frivillige: AR følger op

•

Rekruttering af frivillige: CP administrerer liste med tilmeldte
frivillige.

•

Proces: Bestyrelsen besluttede at holde løbende statusmøder frem
mod jubilæet, som der også blev det frem mod FCK-kampen. Næste
møde mandag den 11. maj, kl. 17.00-18.00, i mødelokale 2 i GIC.
PW booker lokale.

Vedtægtsændring 2016 v/KHR
Bestyrelsen godkendte det fremlagte forslag og tidsplan om at revidere og
opdatere klubbens vedtægter, så fejl og forældelser rettes,
uhensigtsmæssigheder rettes, mv. KHR vender tilbage med udkast til
bestyrelsesmødet i august.

Ad 5.
Eventuelt

PHO orienterede om, at GIC (v. PHO og Søren Møllnitz) ønsker at deltage 30
minutter ved et bestyrelsesmøde i 2015 mhp. dialog.
PHO orienterede om, at U5 ønsker flere 3-mandsmål. PHO melder retur, at de
nuværende 20 mål må være tilstrækkeligt, og at træningen må planlægges
derefter med keglemål, forskudt træning, el. lign.

