
Referat BM-møde 29jan 2021. 

 

Til stede: Bjarne, Jesper, Stine, René, Ulrik N, Ulrik B, Kristian B 

 

Corona: 

Foreløbigt kører lukning af klubben til 07feb. Det vurderes sammen med Sportsudvalget hvordan vi evt. 

kører klubben fra 8. februar i den næste restriktionsperiode, som kører til 28feb. Dette meldes ud til alle i 

denne uge, hvor vi også får holdt et møde i Sportsudvalget. 

Ud fra hvad der meldes ud, og hvad der besluttes udarbejdes en tekst til platforme vi lægger ud hurtigst 

muligt. Ift. kontingent og evt. rabatter blev det besluttet at vi fastholder kontingent, men der holdes øje 

med udmeldelser, kommentarer og reaktioner fra betalere og medlemmer. 

Økonomi: 

René gennemgik fremsendte regnskab. Eftersom der ikke har været generalforsamling, er der ikke noget 

budget godkendt, derfor har René lavet et forslag med diverse justeringer. Evt. kommentarer og spørgsmål 

kan tages direkte med René. Budgettet afspejler og er justeret med de forventninger vi har til endnu et 

svært år i 2021 pga. Corona. Alle tiltag mod f.eks. 100-året vil ligge i næste regnskabsår.  

Der vil inden maj, tages beslutning om fremadrettet proces for kontingent-indbetalinger og perioder.  

Jubilæum 

Vi forventer at den sundhedsmæssige situation er nogenlunde normal, så vi arbejder med en normal 

afvikling omkring jubilæet.  

Der er en bog i produktion, og Støtteforeningen vil dække alle omkostninger i denne produktion. Det 

resterende beløb gives til klubben og afvikling af tiltag. Grundlæggende skal penge fra Støtteforeningen 

bruges til børne- og ungdomsfodbold, så midler skal bruges i den retning.  

Der nedsættes et arbejdsudvalg omkring 100-års reception /middag, dette tager Ulrik Nissen, samtidig med 

koordinering af øvrige tiltag. 

Der vil desuden være nogle udnævnelser til æresmedlemmer. Jesper sender forslag til personer ud. 

Stævne-aktivitet er aflyst, da programmet bliver for stramt. 

Medlems-aktiviteten kører vi videre med, Ulrik N koordinerer og kommer med forslag. 

Pigefodbold 

Der laves en sammenfletning af Mosekoner og Dame-fodbold på nogle forskellige aktiviteter, for at 

fastholde kvinder 30-40 år. 

Der er tilfredshed med Christian Theilgaard ift. struktur, aktiviteter og fremgang, det har virkelig rykket 

pigefodbolden. Målsætningen med at nå 100 medlemmer inden 100-året, ser ud til at lykkedes. Der er 

fremgang på træner- og lederstaben, der i høj grad sørger for fastholdelse, med strukturerede træning og 

aktiviteter. 



Status på JB- samarbejdet er der kørte en test frem til jul. Der arbejdes med en forlængelse af samarbejdet 

med måske en månedlig samling om fredagen.  

Der søges desuden på fonde hvor Stine og Christian Theilgaard prøver at søge midler. 

Ulrik N arbejder på en PR-historie med TV2/Lorry, der skal handle om udviklingen af pigefodbolden i GVI  

Licensansøgning 

Der er ny ansøgning i gang.  

Der udarbejdes nogle kort- og langsigtede mål til denne proces, og generelt en plan for hvordan vi udvikler 

GVI sportsligt og socialt, men også f.eks. anlægsmæssigt. Alle kan til næste BM-møde tænke over hvad der 

kan være af målsætninger på dette punkt, især også på strategi. Jesper indkalder til et separat strategi-

møde. 

Anlæg: 

Der bliver en frivilligdag i marts til anlægget, dato udmeldes snarest. 

Bjarne går ind som anlægsansvarlig i Bestyrelsen. Vi har indkøbt en ny elbil til bane-pleje, og der lægges nyt 

gulv i café. Dette startes fra februar – betaling er betalt 50% fra kommunen, og resten fra klubben. 

Sponsor 

Der kigges på en helt ny sponsorstrategi, hvor der skal bruges mere energi på større sponsorater. Desuden 

sættes tiltag i gang med medlem-find-sponsor, og en større aktivitet med 100-året. 

UlrikN kommer tilbage med et oplæg til strategi-mødet. Den fremadrettede plan er at sponsorgrundlaget 

skal bestå af lokale, men også 4-8 større sponsorater. Det er dog svære tider på grund af Corona, men der 

sættes 2 projekter i gang, der udrulles februar/marts. 

Sportsligt udvalg 

Der er udarbejdet en rapport omkring GVI´s spillestil. Der er også i denne en tilpasning til pige-delen. 

2. senior i nuværende konstruktion lukkes, hvor det i stedet laves om til et ung-senior miljø. 

De nuværende lidt ældre på 2. senior rykkes til et 3. senior hold. 

Generalforsamling 

Der ligger en dato der hedder 15. marts, og det virker usandsynligt vi kan det – så der indkaldes til efter 

påske 15/4.  

Eventuelt  

Ny borgmester i kommunen. Vi skal tilpasse os til der nok fremadrettet er færre penge i kommunen, hvilket 

også bekræfter vi skal blive bedre til at finde egne indtægtskilder. 

 

 


