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Bestyrelsesmøde den 28. Maj 2019 i GVI 

Tilstede: Jesper, Rene, Boye, Ulrik N, Kenneth og Ulrik B 

Start - slut kl.: 17:30 - 21:00 

- Status siden sidst 

• Vi var tæt på at få én licens-stjerne, vi blev nr. 41 (til og med nr 40 fik licens). Vi 

arbejder videre med de tiltag i klubben der skal til for at få licensen næste år. 

Handlingsplan for forbedringspunkterne følges op på de kommende  bestyrelsesmøder.    

• Gennemgang af de 7 kriterier for tildeling af licens og vores performance, samt hvad 

skal der til for at vi forbedrer os, bl.a. styrkelse af fodboldfagligheden.  

- FCK-aftale 

• Vi har har skrevet under på samarbejdsaftale med FCK. Efter sommerferien holder vi et 

trænermøde hvor bestyrelsen fortæller hvad det kommer til at betyde for dagligeden for 

GVI.      

- Fodboldskolen 

• Tilmeldingen går fint - vi nærmer os 150 tilmeldte - og vi glæder os til at afholde den.   

- Stævnearrangement 

• Vi mangler den person der tager opgaven og driver den frem. Bestyrelsen hører gerne 

fra interesserede frivillige, der kan og ønsker at hjælpe med den opgave.  

- Kunstbannere - nyt efter Villabyerne reportage 

• Villabyerne har søgt aktindsigt i høringssvar der er afgivet i forbindelse med GVI’s nye 

kunstbane. Særligt de forventede lys-gener giver anledning til at vi fra GVI’s side 

undersøger mulighederne for, at også lyset på den gamle kunstbane skiftes til det nye 

“firkantede”-lys der forurener mindre, og samtidig har en grønnere el-profil. 

• Meldingen er at byggeprojektet går i gang i medio juni og forventes færdig i medio 

september.    

- Fonde, Status 

• Vi venter lidt med de planlagte projekter/ansøgninger, mens vi ser hvordan 

banebyggeriet forløber. 
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• Der er behov for flere mål til anlægget. Den øgede fokus på højere fodboldfaglighed 

kræver flere rekvisitter/faciliteter, bl.a. mål, til at understøtte højere faglighed i 

træningen. 

• GVI modtog tidligere på året midler fra DGI til at afholde pigeraketten, som afvikles i 

august/september.   

- Sponsornyt 

• Der arbejdes på at skaffe yderligere sponsorater særligt i forbindelse med udbygningen 

af anlægget. 

- Kontingentforhøjelse - hvad har responsen været fra klubben 

• Der har kun været få kritiske tilbagemeldinger på indførelsen af basiskontingent for alle 

klubbens medlemmer. Bestyrelsen fastholder på den baggrund, at alle brugere af GVI, er 

en del af klubben og derfor bidrager til fællesskabet. 

- Eventuelt 

• GFA afholder trial (for spillere 2013 til 2008) - ... - Bestyrelsen finder det stærkt 

betænkeligt, at GFA efter vores vurdering, går i mod de retningslinjer DBU anbefaler 

som god etik i fodboldklubberne. 

 


