Referat af bestyrelsesmøde 10. januar 2017
Tilstede: Jens Nørgaard JN, Anette Rasmussen AR, Jari Leander JL, Ole Lemvigh OL, Charlotte Preisler CP, Kim Schmidt Petersen KP
Fraværende: Kamilla Schwartskopf
Inviteret af bestyrelsen: Torsten Siebuhr TS

Agenda:
1. Godkendelse af dagsorden, herunder godkendelse af referat fra sidste møde.
Dagsorden godkendt. Der foreligger ikke noget referat fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Information og status fra forretningsudvalg, herunder økonomisk status.
JN gennemgik foreløbigt regnskab samt budget for 2017. Regnskab viser fortsat positiv udvikling, og resultatet forventes at være
et plus. Foreløbig regnskab samt budget for 2017 udleveret til gennemgang.
Der er i 2016 sket en stigning i antal medlemmer med ca. 200. Vi er således i dag 1708 medlemmer i Greve Fodbold.
3. Oplæg til behandling.

Oplæg fra Peter Wissing vedr. tilknytning af fysioterapeut. Det er aftalt at JL tager denne videre.

Opstart af kontorfunktion. Funktionen startes op 1. april 2017 i IFK´s lokaler ved CP

Store Trænerdag er fastsat til 17. juni 2017. Den efterfølgende fest arrangeres af AR og CP.

Dato for spillerfest 2017 er fastlagt til 4. november 2017 og GIC er bestilt.

Oplæg vedr. aktivitets plan for kommende år til Sydkysten. Dette punkt af AR.
4. Orientering fra afdelingerne.


JL havde inviteret FCK mht. opstart af samarbejde mellem klubberne. Præsentation fremlagt, og bestyrelsen har godkendt
samarbejdsaftalen mellem FCK til underskrift snarest muligt.



Rejsefondsstatus. Indtægter 65.000 . Henrik Gøthler og Thomas Bjørnsson sidder med vurdering af ansøgninger. Der er sat
30.000 af til udbetaling i 2017. Dette for at opbygge reserver til fonden.



Generalforsamling, 2017 er fastsat til 2. marts 2017. CP skaffer lokale samt kaffe/vand. AR har lavet indkaldelse



Formand skal stadig findes, der er ingen kandidater. Ligeledes suppleanter, og gerne flere fra pigeafdelingerne.



Henrik Gøthler deltager på vegne af Greve Fodbold på DBUSjællands delegeret møde i februar.
Henrik er ligeledes repræsenteret i DBUSjællands børneudvalg.



JN er kommet med i DBUs repræsentantskab.



Dialogmøder er planlagt til januar 2017– der laves en kort præsentation af fokusområder 2017, uddelt af JN på mødet.



Fundraising, ved OL, struktur på fundraising, etablering af dette.
1. Sponsorudvalg, Klub1000, 2 arrangementer skal laves primo og ultimo forårssæson. Kigge på konceptet for
Klub1000.
2. Der skal arbejdes på at søge fonde så vi kan lave en administration. Dialog omkring fonde der skal ind i
fundraising - Om det at søge fonde. Vi skal lave et ekstraordinært møde med Lea Rehhoff Kaliszander om
ansøgning. Ved næste møde skal der nedsættes udvalg der skal tage dette møde.



Nye huer og halstørklæder er indkøbt. AR.



OL har sendt ansøgning om støtte. Er sendt og kommunen ønsker møde opfølgning.

Ref: KP

