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Ad 1.
Information og status fra
Forretningsudvalget

Forretningsudvalget orienterede om de vigtigste udviklinger siden seneste
bestyrelsesmøde, inkl. status på økonomi.
Bestyrelsen besluttede at afholde dialogmøde den 25. og 26. august for hhv.
børneafdelingen den 25. august og ungdom/senior den 26. august. Begge
møder fra kl. 19-21.

Ad 2.
Plan 2015 og Årshjulet

PW orienterede om status på udfordringer og aktiviteterne i Plan 2015.
Bestyrelsen besluttede at afholde dialogmøder halvårligt i stedet for
kvartalsvis ud fra en vurdering af, at det er en mere realistisk kadence ift. at
afsætte ressourcer til forberedelse og afvikling af møderne
PW og AR laver oplæg vedr. nyhedsbrev til det kommende bestyrelsesmøde
PW og JN afholder møde med Michael Madsen, som har input vedr.
fundraising
PW gennemgik årshjul.
Strategi: PW appellerede til bestyrelsens involvering i strategiarbejdet. PW
indkalder til seancer for hhv. mindre arbejdsgruppe, samt skitserer proces
inkl. involvering af den samlede bestyrelse på et bestyrelsesmøde eller på et
særskilt strategimøde.

Ad 3.
Oplæg til behandling

Sportslig plan for 2H15
AB præsenterede oplæg til sportslig plan for 2H15, herunder status,
fokusområder og udfordringer. Bestyrelsen godkendte planen for 2H15
Pokal/spillerfest 2015
CP præsenterede oplæg til pokalfest. Input fra bestyrelsen:


Bestyrelsen besluttede, at man forfølger initiativet mhp. afvikling i den
tildelte haltid i GIC den 21/11-2015, gerne i samarbejde med Café
Langsiden. CP følger op.



Økonomi: Fordelingen i dette etableringsår, hvor opgaven vil være lidt
større, skal være 80 % til årgangen, 20 % til Greve Fodbolds
Rejsefond. Beslutning for den økonomiske fordelingsnøgle de
kommende år ift. hvad der går til hhv. årgang hhv. rejsefond,
fastlægges inden igangsætningen af opgaven til næste år.



Greve Fodbold Rejsefond: Etableres, hvor alle hold kan ansøge, og
hvor der uddeles midler ud fra fastsatte kriterier, og som fx kan
involvere et forældreudvalg, som får medansvar for at drive/styre
rejsefond og beslutter tildeling af midler sammen med bestyrelsen.



Arrangementet afvikles hvert år af U9, som får mulighed for at
generere noget overskud til årgangen.
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Bestyrelsen gav desuden følgende input til konceptet:


Man kan overveje at nedjustere prisen så meget som muligt for at



Man kan overveje, om det skal hedde Pokalfest eller i stedet Årets

sikre stor deltagelse
Spillerfest.

Ad 4.
Review

Ad 5.
Eventuelt, beslutningsresumé
og aktionspunkter

Bestyrelsesmedlemmerne orienterede med udgangspunkt i den på forhånd
udfyldte oversigt om deres Top 4-opgaver i hhv. juni/juli hhv. august.

Ansøgning til kommunen om refusion for uddannelse (B1 og evt. andet?) jf.
Greve-ordningen
Planlægning af dialogmøde




Input til dagsorden
o

Sportslig plan

o

Forventningerne til holdene ift. administrative opgaver

o

Passe på mål og materialer

Bemanding af Dream Team til afvikling af hjemmekampe: AR
kommunikerer om muligheden for at være bolddreng/pige, med
kontaktinfo.



Bemanding/rekruttering af frivillige til enkelt-opgaver: Overveje
muligheden for at kunne booke sig ind i system, når man skal løse
frivillige opgaver i klubben, så man kan se oversigt over opgaverne.



Banefordeling: Logisitiske udfordringer vedr. pro-træning og
specificktræning ift. overlap til spillernes/holdenes egne træningstider



Formidling af information vedr. Pro-Træning på ny



Evt. videre drøftelser eller status på trænerkabale



Online-indmeldelser



Fysisk træner afklares.

