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Referat 
Emne: Bestyrelsesmøde GVI 2/3 2016. 
 

Mødeleder: Jesper Sørensen 

Referent: Kristian Boye 

Dato: 2. marts 2016 

Varighed: 3 timer 

 

Tilstedeværende: Jesper Sørensen, René 
Jensen, Jackie Nissen, Thomas Willer, Ulrik 
Nissen, Ulrich Borch. 
 
Fraværende:  
Daniel Bundgaard, Thomas G. Nielsen. 
 

 

 
 

1. Gennemgang af GVI’s økonomi 

 
Rene Jensen gennemgik klubbens økonomi med udgangspunkt i afslutningen for 2015 samt 
budget for 2016. En grundig og gennemsigtig gennemgang af økonomien fordelt på afdelinger 
blev fremlagt. Tallene holder de tidligere estimater, og budget for det sidste halvår af 
regnskabsåret (1. halvår 2016) blev vedtaget. 
 

2. Sponsorer 

 
Ulrik Nissen fortalte om de igangværende opgaver og projekter på sponsorsiden. Dels kunne 
der meldes om godt gang i salget af 1.holdets trøjer, hvor 16 stk var solgt. Sponsorat i forhold 
til fodboldskolen går også som planlagt og forventes på plads snarligt. Derudover fortalte Ulrik 
Nissen om et eventuelt sommerprojekt med Flying Superkids. Det kræver lidt mere 
gennemgang for at finde ud af, om det er noget GVI skal gå videre med, da det både vedrører 

kommune, anlæg brug mv. Ulrich Borch, Jesper Sørensen og Ulrik Nissen går videre med 
dette. 
 
 

3. Kommunen 
Ulrich Borch redegjorde for GVI’s aktuelle status hos Gentofte Kommune. Han kunne fortælle, 
at man generelt ser GVI i et positivt lys, hvilket bl.a. skyldes god styring af økonomi i 
forbindelse nedrykning til DS, og fordi der er en oplevelse af god dialog mellem klub og 
kommune. Ulrich Borch uddybede hvordan processen er i forbindelse med erhvervelse af dels 
eventuel ny kunststofbane og reparation af den nuværende, så bestyrelsen er bekendt med de 
forskellige elementer i processen før, nu og fremadrettet. 
 
 

4. Planer for børne og ungdom 
 
Jackie Nissen fremlagde en plan for børne og ungdomsfodbolden i GVI. Et forslag udarbejdet af 
Jackie Nissen og Daniel Bundgaard i fællesskab. Daniel Bundgaard var fraværende grundet 
sygdom. Forslaget indebærer dels en todeling af den funktion Jackie Nissen har i dag, så den 
administrative del og den fodboldfaglige del deles mellem to personer. Herudover foreslås en 
opdeling i fire koordinatorer opdelt i fire afdelinger. Piger, U0-U10, U11-U14 og U15-U21. 

Bestyrelsen har modtoget hele planen per mail. Der var mange punkter oppe at vende fra 
fastholdelsesprojekt til økonomi i de enkelte afdelinger. Det blev vedtaget, at Daniel 
Bundgaard og Jackie Nissen skal tale videre med Jesper Sørensen og René Jensen omkring 
nogle af de økonomiske forudsætninger for planen, da der var uenighed omkring af 
rammebeløb versus brugen ad mere ad hoc vurderede aftaler. Det blev blandt andet fremført, 
at klubben tidligere har haft dårlige erfaringer med brugen af rammebeløb. Det er et meget 
gennemarbejdet oplæg som fortjener en fordybning. Så i første omgang er det vedtaget, at 
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Jesper Sørensen og Rene Jensen løber det igennem sammen med Jackie og Daniel, og så 
fremlægges det igen på næste bestyrelsesmøde. 
 
 
 

5. Vedtægtsændringer 

 
Processen med at få de foreslåede vedtægtsændringer på plads nærmer sig sin afslutning, og 
Jesper Sørensen løb det igennem med bestyrelsen, og de sidste rettelser blev placeret. 
Samtidig blev det besluttet, at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling onsdag 27/4 
klokken 19.00.  
 

6. Anlæg 
 
Jesper Sørensen gennemgik igangværende anlægsplaner. I forbindelse med fyrværkerisalg 
blev hegnet ved låge påkørt. Det er endt som en forsikringssag, hvor GVI bliver holdt 
skadesløs. Formanden vil gerne have en ny vurdering af plejeplan af anlægget og forsøgsvis 
indhente et tilbud i privat regi. Det går Jesper Sørensen selv videre med. Ellers er der ikke de 
store anlægsprojekter lige nu. Men det kunne være rart at få fjernet jordvold på anlægget. Der 

blev talt om mulighed for bedre lydanlæg, og så om enkelte klager i forbindelse med nye 
pærer i lyset. Jesper Sørensen tager på besøg hos en borger for ved selvsyn at vurdere det. 
 

7. Kontorfunktion/administrativ rolle 
 
Kristian er placeret i en administrativ kontorfunktion. Den første fase handler om at få en klar 
og tydelig arbejdsfordeling. På bestyrelsesmødet blev medlemmerne bedt om at byde ind med 
de strategiske fokusområder det vil være bedst at bruge ressourcerne på. Der kom et par 
forslag. Dels i forhold til dialog med kommunen, men også i forhold til at få gennemgået 
trænerne for erklæringer i forhold til pædofili mv. Samtidig aftalt at Kristian overtager nogle af 
de funktioner som Jackie vil have taget fra sit bord – dvs nogle af hans administrative 
opgaver. Det blev aftalt, at Jackie og Kristian mødes om dette. Tusses punkter er også 
gennemgået, og der vil blive vendt tilbage. 
 

8. Forslag om indsamling til ompolstring af stole 
 
Torben Mogensen har tilbudt en indsamling til ompolstring af stole. Bestyrelsen mener, at 
Karmaman har fået en god start, og det er ikke klubbens opgave lige nu at gå ind og forsøge 
at detailstyre på Karmamans indretning. Input er altid velkomne og bestyrelsen går naturligvis 
videre med dem. 

 

9. Eventuelt 
Vi har modtaget en liste med opmærksomhedspunkter fra Gitte Thuesen i administrationen. 
Enkelte af punkterne er gennemgået og beskrevet andetsteds i referatet. De resterende 
punkter vil blive behandlet nærmere på først kommende bestyrelsesmøde, når alle er til stede. 
 

Næste bestyrelsesmøde er 4. maj 18.45 – 22.00. 
 
 


