
 Bestyrelsesmøde  
13. November 2018 
17:30 – 20:30 
 
Deltagere: Ulrik B, Ulrik N, Kristian B, Rene, Jesper, Kenneth 
Fraværende:  
 

 
 

Punkt 1 
Licens ansøgning hvorfor bør vi gøre det.  
 
Kristian fremlagde DBU’s nye licenssystem, hvor der 
bliver plads til flere licensklubber og også bliver 
begrænsninger for de klubber der ikke er licensklubber. 
Efter en lang og god gennemgang besluttede en enig 
bestyrelse at gå videre med en ansøgning om en 1 
stjernet licensansøgning med fokus på talentudvikling 
for U10 til U15. 
 
Punkt 2 
 
Ny hjemmeside Kenneth er klar og der skal bare 
godkendes. Udkast til ny hjemmeside blev godkendt. 
Det ser rigtig godt ud, og vi glæder os til at klubbens 
medlemmer får glæde af den. 
 
Punkt 3 
 
Billiard rummet og klubben kunne godt trænge til en 
omgang med Billeder af fodbold og liv på anlægget. Det 
blev godkendt at Bistro 28 sætter i stand i 
billardrummet, og at indretningen efterfølgende foregår 
i samarbejde med seniorklubben.  
Vedrørende klubben blev det vedtaget at det er noget vi 
tager løbende. Vi starter med nogle af omklædningerne 
og små rum, og tager de større rum og gange i perioder 
hvor der ikke spilles bold. Der vil blive arbejdet på at 
sætte billeder fra banen op på væggene. 
Tovholdere er Jesper og Ulrik Nissen. 
 
Punkt 4 
 
Fifa 2019. Vi talte om muligheden for igen at lave en 
FIFA turnering. Første gang var en social succes, men 
det kostede GVI penge at lave det. Trods tilskud fra 
kommunen. Det blev besluttet af bestyrelsen at pt. 
sætte det i bero.  
 
Punkt 5 
 
Select 2018. Vi har i efteråret 2018 haft momentvise 
store leveringsproblemer fra Select. Vi talte situationen 
igennem. Det blev besluttet, at Jesper og Kenneth tager 
en dialog med Select, så de forstår, at det uholdbart, 
men omvendt også får mulighed for at forklare sig. 
 
 

 



 Mulige indtjeningsmuligheder 
 
 
Punkt 6 
 
Fundraising- hvad er mulighederne. Der skal 
godkendes og trykkes på knappen. Vi talte om 
muligheden for at lave en fundraising for at få 
skabt et økonomisk fundament til mange af de 
kreative ideer vi har til at udvikle GVI og gøre det 
endnu mere sjovt at gå til fodbold. Det blev 
vedtaget af en enig bestyrelse at gå videre med 
det. 
 
Klubrumspuljen hvad er søgt, kan der søges på 
noget af det vi har planer om. Vi talte det igennem 
og det blev aftalt at der blev søgt penge til 
måltavle til vores kunststofbane, som bliver den 
bane der bliver brugt mens der bliver lavet ny 
kunst i efteråret 2019. 
 
 
  
 

 

 


