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Ad 1.
Information og status fra
Forretningsudvalget

Forretningsudvalget orienterede om de vigtigste udviklinger siden seneste
bestyrelsesmøde med udgangspunkt i den fremsendte præsentation herunder
status på økonomi. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 2.
Status for den sportslige plan
mv. 2H2015

AB orienterede om status for den sportslige plan i 2H2015 med udgangspunkt
i den fremsendte præsentation.
PW og JN udarbejder procesplan for licensansøgning på drenge-/herresiden
samt pigelicens, og involverer herefter sportsudvalget m.fl. som skal
involveres i ansøgningsprocessen.

Ad 3.
Oplæg til behandling

Afvikling af Pokalkamp mod SønderjyskE
PW præsenterede det fremsendte oplæg til afvikling af pokalkampen mod
SønderjyskE. Bestyrelsen godkendte oplægget.
Intern sag
En intern sag blev behandlet som et lukket punkt.
Idrætshus vs. fodboldhus
PW præsenterede det fremsendte oplæg. Bestyrelsen besluttede, at give PW
mandat til at arbejde for at imødekomme de i oplægget fire skitserede behov
med særligt fokus på behov 1) flere omklædningsrum så både elite og bredde
kan samles under ét tag og 2) aktivitets- og møderum, så der kan skabes
øget sociale rammer for medlemmerne før, under og efter træning/kampe.
Model for klubhusets fremtid
PW og PH præsenterede det fremsendte oplæg. Med det formål for øje at
sikre de bedst mulige rammer for medlemmerne, trænere, ledere, forældre
og livet i klubben godkendte bestyrelsen oplægget med følgende
kommentarer


At opgaven så vidt muligt skal løftes af Langsiden, så Greve Fodbold
ikke er afhængige af at skulle stille med frivillige til en opgave, som
det historisk set har været vanskeligt at finde frivillige til.



At den tabte fortjeneste som Greve Fodbold derved frasiger sig er et
nødvendigt onde, da der ikke nu eller på lang sigt forventeligt kan
findes frivillige til opgaven.



At der skal laves en favorabel aftale med Langsiden, med
udgangspunkt i det omfattende kundegrundlag, Greve Fodbold leverer
(dokumenter evt. med årshjul for arrangementer), med henblik på at
sikre gode indkøbsmuligheder til møder og arrangementer i klubben,
mv.

Ad 4.
Review

Bestyrelsesmedlemmerne orienterede med udgangspunkt i den på forhånd
udfyldte oversigt om deres Top 4-opgaver i hhv. september og oktober.
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Ad 5.
Eventuelt, beslutningsresumé
og aktionspunkter

Bestyrelsen drøftede vigtigheden af hhv. fortrolighed omkring drøftelser og
beslutninger på bestyrelsesmøder samt tydelig kommunikation omkring
beslutninger, der skal implementeres i klubben, så evt. unødvendig tvivl
omkring beslutninger opstår i klubben.
PH orienterede om, at DBU har forespurgt om at afvikle to træningspas for
U15-pigelandsholdet i Greve Fodbold først i det nye år, hvilket Greve Fodbold
har accepteret.
AB opfordrede til, at der skiltes bedre vedr. placering af hjertestartere i GIC
og omkring klubhuset. PH følger op.
PH opfordrede til at bestyrelsen internt afsætter ressourcer til at prioritere
rekruttering af frivillige til at løfte de mange opgaver i klubben.
Behovet for indkøb af videokamera til optagelser af kampe blev diskuteret,
herunder hvordan det evt. skal administreres
AR indrykker annonce i Sydkysten vedr. Sonni og Ejvinds sidste dag i
klubhuset.

