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Referat 
Emne: Bestyrelsesmøde GVI 15/1 2017. 
 

Mødeleder: Jesper Sørensen 

Referent:  

Dato: 15. januar 2017 

Varighed: 5 timer 

 

Tilstedeværende: Jesper Sørensen, Ulrich 
Borch, Ulrik Nissen Thomas G. Nielsen, Søren 
Kammersgaard, Kenneth Mortensen, Kristian 
Boye,  
 
Fraværende:  

Rene Jensen 
 

 
Udgangspunktet for dette bestyrelsesmøde var et helikopterblik på de forskellige 

områder.  

 

1. Salg af fyrværkeri 
Bestyrelsen har modtaget et brev fra Gentofte Kommune vedrørende salg af fyrværkeri fra 
klubbens område som er kommunens grund. Det er kommunens opfattelse, at den slags salg 
ikke må foregå på GVI’s anlæg fremadrettet. Brevet gav anledning til en længere debat i 
bestyrelsen om hvordan vi bedste muligt håndterer både den konkrete sag og generelt 
forholdet til Gentofte Kommune. Det er besluttet for at få mest mulig indsigt i sagen og derfor 
søge aktindsigt hos kommunen vedrørende denne sag. Thomas G. laver et udkast som ses 
igennem af Jesper Sørensen og Ulrich Borch, inden det sendes til kommunen. 
 

2. Andre indtægter/Dialog med kommunen 
Gentofte Kommunes brev vedrørende salg af fyrværkeri førte til en længere debat vedrørende 
GVI’s indtægtsgrundlag, hvor den nuværende har haft som mål at tilføre klubben andre 
indtæger via diverse tiltag som eksempelvis krudtsalg. Det blev blandt andet debatteret, 
hvordan vi så måske kan skabe flere direkte fodboldrelateret indtægter ved fx at lave 
indendørsstævner, men det vil naturligvis kræve en velvillighed fra kommunen som skal 
undersøges nærmere. Der er generelt et ønske om at forbedre dialogen med kommunen 
omkring vores muligheder for andre indtægter, da de jo også spiller en rolle, hvis vi skal kunne 
indgå med medfinansiering i forbindelse med eksempel ansøgning om ny kunst eller andet. 
Jesper Sørensen og Ulrik Borch vil arbejde videre med dette. Det gælder også i forhold til om 
vores ansøgning om en ny kunst stadig er i spil. Er vi stadig i køen eller hvordan skal vi opfatte 

situationen. 
 

3. Cafe 

Ulrik Borch orienterede GVI’s bestyrelse om møde med Gentofte Kommune vedr. cafeen og 
konstruktionen med det af GVI nedsatte cafeudvalg. Kommunen har sagt god for 
cafeudvalgskonstruktionen. 
 

4. Børn- og ungdom 
Punkt omkring børn- og ungdom blev udskudt til efter møde mellem Jesper Sørensen og 
Kristian Boye. 
 
 

5. Årshjul 
Det har gennem flere år været et ønske at få lavet systematiske årshjul til styring af klubbens 

år. Kristian Boye lavet et oplæg klar til næste bestyrelsesmøde. 
 

6. Kontrakter og forsikringer 
En struktureret gennemgang af kontrakter og forsikringer foretages. Søren Kammersgaard og 
Kristian Boye er tovholdere. 
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7. Klager 
Der ønskes en struktureret samling af klager. Ulrich Borch og Jesper Sørensen kigger på det til 
næste bestyrelsesmøde. 
 

8. Sponsorater 
Der blev brugt en del tid på at tale sponsorstrategi igennem. Der er flere ting som skal 
struktureres fremadrettet. Dels fordi det er ønsket, men også fordi de tidligere sponsorudvalg 
er stoppet. Kenneth Mortensen, Ulrik Nissen og Kristian Boye ser på strukturering af 
sponsorpakker til børne- og ungdomsafdelingerne. I det hele taget også en struktur i forhold til 
aktiveteter 2017 fra børnestævner, GVI-dag, Spisehuset til fodboldskole mv. Med hensyn til 
indhentning af sponsorater skal det undersøges om det kan betale sig at bruge ekstern 

konsulent til dette.  
En underafdeling af sponsorat af betting, hvor der blev talt om muligheder og trusler i dette. 
Den generelle holdning i bestyrelsen er at vi ikke ønsker at facilitere betting i klubhus. Men der 
kan måske være andre muligheder. Det vil Ulrik Nissen og Jesper Sørensen se nærmere på. 
 

9. Nyudvikling 
Under punktet for nyudvikling blev der først talt om GVI app. Bestyrelsen kan se mange 

spændende muligheder ved at vi laver vores egen GVI app. Kenneth Mortensen undersøger 
nærmere omkring pris og indhold og kommer med et oplæg. Så blev der talt om e-gaming. 
Kunne det åbne nye muligheder for GVI i forhold til fastholdelse. Hvordan og hvor. Ulrich 
Borch, Ulrik Nissen, Kenneth Mortensen og Thomas G kigger nærmere på mulighederne. 
 
10. Økonomi  
Grundet den negative egenkapital som nu er ved at blive barberet er det ikke nogen 

hemmelighed at der periodevis kan være udfordringer med likviditeten. December er altid et 
dyrt måned for en klub som GVI. Derfor skal det beregnes hvad målet skal være for vores 
minimumslikviditet, når vi igen begynder at gå i plus på egenkapitalen. Rene og 
Kammersgaard laver en præsentation til næste bestyrelsesmøde. Samtidig blev der også stillet 
spørgsmålstegn ved om vi har den rigtige bank i forhold til den nuværende økonomi. Der 
indhentes tilbud frem mod næste bestyrelsesmøde af Rene og Kammersgaard. 

 
10. Åbenhed 
Der skal strammes op på åbenheden i forhold til hastigheden på offentliggørelse af 
bestyrelsesreferater, generalforsamlingsreferater mv. 
 
11.Strategi  
Til sidst blev power point strategi punkter fra 2014 løbet igennem, og Thomas G lovede at lave 
opdatering på den til næste bestyrelsesmøde. 
 
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag 28/2 2017. 
 


