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Ad 1.
Information og status fra
Forretningsudvalget

Forretningsudvalget orienterede om de vigtigste udviklinger siden seneste
bestyrelsesmøde, inkl. status på økonomi.
PW/JN formidler økonomiske nøgletal i PW’s kommende statusmail til
klubbens medlemmer, trænere og ledere.

Ad 2.
Oplæg til behandling

Tøjleverandøraftale
PH og JN præsenterede mundtligt aftaletilbud fra mulige tøjleverandører og
skitserede fordele og ulemper for de respektive aftaler ud fra parametre som
økonomi, længde, leveringsform og -sikkerhed, tilgængelighed for
medlemmer/trænere/ledere, mv.
Bestyrelsen bakkede umiddelbart op om indstillingen, men udbad sig en
skriftlig anbefaling fra PH/JN, som senest i uge 38 rundsender denne til
bestyrelsens stillingtagen.
Bestyrelsen bad om, at det skrives ind i aftalen, at basis udvalget som
medlemmerne kan se og prøve hos leverandøren skal udvides.
Bestyrelsen besluttede desuden, at der skal informeres yderligere i klubben
om, at der på det kraftigste opfordres til, at holdene køber deres holdtøj, mv.
hos klubbens samarbejdspartner/leverandør, når en ny aftale er på plads. Jo
større samlet køb Greve Fodbold lægger hos samarbejdspartneren, jo bedre
aftale kan klubben forhandle, så det fx bliver muligt for klubben at stille mere
træningstøj til rådighed for klubbens trænere, flere og bedre materialer, mv.

Salg af julekalendere og juletræer
Juletræer: CP præsenterede oplæg til salg af juletræer på GIC’s areal.
Bestyrelsen vedtog oplægget, som det foreligger, og at U15 drenge og piger
hvert år står for salget og dermed får mulighed for at tjene penge til rejser.
PH laver oplæg i dialog med GIC omkring placering af boden. CP følger op ift.
at engagere årgangen, afsøge samarbejde med Langsiden vedr. evt. salg af
gløgg el. lign. afsøges, styring, vagtplan, og sikre fordeling af midlerne
afhængig af hvor mange vagter/timer, de forskellige hold på årgangen hver
især tager.
Julekalendere: CP præsenterede oplæg til salg af juletræer. Bestyrelsen
bakkede op om idéen, men vurderede at kan blive vanskeligt at afsætte
ressourcer til at løbe initiativet i gang.
Status på Spillerfest 2015 og Home Flyers
Spillerfest: U9 drenge og piger står for festen. Der er indgået aftale med
Langsiden omkring arrangementet. AR sikrer udmelding om, at festen finder
sted den 21. november. PW opretter betalingsmodul mhp. mulighed for
tilmelding.
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Home Flyers: Flere årgange har uddelt flyers i store dele af kommunen for
Home og tjent penge til holdet på den vis. Både Home og holdene har været
meget glade for ordningen. AR følger op ift. nyhed.

Ad 3.
Review

Ad 4.
Eventuelt, beslutningsresumé
og aktionspunkter

Bestyrelsesmedlemmerne orienterede med udgangspunkt i den på forhånd
udfyldte oversigt om deres Top 4-opgaver i hhv. august og september.

Træner-/lederfest: Bestyrelsen besluttede, at der skal holdes træner/lederfest. Datoen fastsat til 11/6-2016. PH ansvarlig for arrangementer eller
at uddelegere til anden side. AR melder dato for festen ud.

