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Ad 1.
Præsentation af bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig hver især, herunder deres
baggrund og motivation for det frivillige engagement i bestyrelsesarbejdet i
Greve Fodbold.

Ad 2.
Arbejdsformen

Bestyrelsen besluttede at bestyrelsesmøderne som udgangspunkt fastlægges
til første mandag i hver måned.
PW præsenterede de formelle rammer for bestyrelsesarbejdet, herunder
mødernes indhold, frister for fremsendelse af beslutningsforslag til behandling
på bestyrelsesmøderne, godkendelse af referater, mv. Bestyrelsen bakkede
op om rammerne og tog dem herefter til efterretning.
Bestyrelsen drøftede herefter rammerne for samarbejdet i bestyrelsen,
leveregler, debatkultur, trivsel, e-mailpolitikker, tværgående koordineringer,
fortrolighed, mv.

Ad 3.
Afdelingernes
ansvarsområder
og planer for 2015

PW præsenterede Plan 2015, organisationsplan og bestyrelsesmedlemmernes
respektive ansvarsområder. Bestyrelsen drøftede præsentationen og tog den
herefter til efterretning.
Bestyrelsen besluttede, at CP til næste bestyrelsesmøde forbereder input til
kvalificering af organiseringen af de opgaver, de administrative koordinatorer
løser.
Bestyrelsen besluttede, at bestyrelsesmedlemmerne hver inden næste
bestyrelsesmøde forholder sig til egne ansvarsområder og giver
tilbagemelding herunder evt. ændringsønsker til PW forud for fremsendelse af
materiale til bestyrelsesmødet. PW fastsætter deadline for evt.
tilbagemeldinger.

Ad 4.
Årshjul 2015

Ad 5.
Andet

PW præsenterede årshjul for bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen drøftede den,
herunder detaljeringsgraden og brugen af den.

PHO opfordrede til at bestyrelsesmedlemmerne meldte ind med evt. ønsker
om særarrangementer, som indendørs stævner, fester, mv., som kræver
haltider.
PHO opfordrede til at behov for baner til trænerkurser meldes ind til PHO i
god tid, så der kan allokeres baner til formålet. AB og PW udarbejder i regi af
sportsudvalget uddannelsesplan for trænerne, hvorefter behov for baner til
kurser kan fastlægges og meldes ind til PHO.
JN orienterede kort om økonomisk status og sponsorstatus.
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JN orienterede om indledende arbejde med koncept for mulighed for tilkøb af
Pro-træning med bl.a. Michael Madsen. JN og AB tager aktion.
JN orienterede om, at arbejdet med at forberede kontingentudskrivning
pågår.
JN orienterede om, at der arbejdes på at finde en afløser for Jens Jensen som
økonomimedarbejder (bogføring, betaling, kontingentkørsel, mv.). Alle bedes
i første omgange afsøge netværk for evt. kandidater og melde retur til JN.
Efterfølgende laves evt. stillingsopslag om nødvendigt.
JN appellerede til, at alle afsøger netværk for kandidater som Single Point of
Contact for Spar Nord-aftale, evt. internt i bestyrelsen. Der skal alternativt
udarbejdes stillingsopslag. PW/JN følger op.
JN har udarbejdet forslag for rammer for holdstørrelser, udbetalinger af
klubhverv, mv. JN sender forslag til bestyrelsen til kommentering og/eller
vedtagelse via mail senest søndag den 15. marts.
Bestyrelsen besluttede, at der skal meldes tydeligt ud, hvordan
trænere/holdlederes indrapporterer i Kampklar. JN/CP følger op efter dialog
med Lotte Kok.
JN orienterede om, at interesseret sponsor har henvendt sig. JN fortsætter
dialog.
Bestyrelsen besluttede, at der følges op på holdlederhenvendelse fra U13-4
på generalforsamlingen vedrørende sportslige rammer, trænerbesætning,
mv. AB og CP følger op, kontakter holdlederen, samt efterfølgende evt.
inddragelse af udviklingskoordinator Jari Leander og administrativ
koordinator for afdelingen (Bitten Dalstrøm), årgangens trænere/ledere, mv.

