Referat bestyrelsesmøde i Gentofte-Vangede Idrætsforening
Mandag 11. juni 2018 kl. 18:30
Tilstede: Jesper Sørensen, Rene Jensen, Kenneth Mortensen, Ulrik Borch, Kristian Boye.
Fraværende Ulrik Nissen.

1. Trænerkabale
Bestyrelsen gennemgik de årgange, hvor der mangler trænere.
Der er aftalt møder med potentielle emner.
Bestyrelsen drøftede, hvorvidt der skal meldes nye trænere ud til de årgange, hvor trænerne kendes,
hvilket vil blive gjort i den nærmeste fremtid.
Tiltag i ungdomsafdelingen og pigeafdelingen kører godt.
Der er indgået aftale med DBU omkring pigefodbold for årgangene 2006 – 2011. Der afholdes
events på GVI´s anlæg kun for piger.
Der skal fortsat være fokus på talenttræning.
2. Nyt omkring anlægget – Forvalterstatus
Nuværende forvalteraftale er udvidet med yderligere timer, idet der er en del arbejde, som mangler
at blive udført – både nu og fremadrettet.
Jesper Sørensen har møde med kommunen i den nærmeste fremtid, idet tidsplanen for reparation af
”den gamle kunst”, også kommer til at omfatte september måned.
Vender tilbage med status – se også GVI´s hjemmeside.

3. Økonomiske tiltag
Der har været afholdt møde med ekstern revisor, som var konkret og givende.
Der er aftalt konkret tiltag, hvor en stor del allerede nu er igangsat.
Løbende dialog fortsættes med revisor.
Budget 2018/19 er under udarbejdelse.

4. Fodboldskole
Der er pt. ca. 150 tilmeldte. Det er væsentlig færre end de tidligere år, men stor konkurrence fra
andre klubber som også holder fodboldskoler.
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Sidste frist for tilmelding 17. juni 2018.
Lægges på hjemmesiden.
Allerede nu er der tilsagn fra sponsorer til fodboldskolen.
5. Seniornyt:
1. senior kan evt. vinde rækken og rykke op i 2. division lørdag 16. juni 2018. Afventer
fremadrettede tiltag, når resultat kendes.
Der følges op på den del af seniorer som stadig skylder.
Kvindesenior har vundet deres række – tillykke med det!
Der arbejdes på at få et 3. senior op og køre igen.
6. Nye bestyrelsesmedlemmer
Der er et ønske om at se lidt langsigtet med henblik på gode ideer, planer, anderledes
fodboldtankegang mv….
Bestyrelsen søger derfor personer som evt. vil være ansvarlige for de frivillige i klubben, komme
med nye ideer og tanker om hvordan GVI får inddraget flere frivillige.
Meld dig gerne på banen!
7. Hjemmeside - spillerpas
Fortrolighedspolitik i relation til GVI´s hjemmeside drøftet. Der var drøftelsen om fordele og
ulemper om anvendelse af DBU´s klubcms fremfor vores egen hjemmeside – Herunder fordeloe og
ulemper for vores webshop.
Samtlige medlemmer skal oprette et spillepas og afgive erklæring om anvendelse af egne data, fx
anvendelse af fotos.
Tages fremadrettet som et punkt på næste dagsorden.
8. Eventuelt
Stavgangs-projektet er igangsat og der er stavgang hver onsdag. Alderen er 60+.
Claus Lerche er ansvarlig.
Jesper Sørensen tager en snak med Claus for status for fremadrettede tiltag.
Bistro 28
GVI´s medlemmer har taget rigtig godt imod Bistro28, som også laver super mad.
Bistro 28 har virkelig gjort noget både indendørs og udendørs.
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Uge 42 – fodbold-Camp – mandag til fredag:
Der er fremlagt tilbud til GVI´s medlemmer om deltagelse i Fodbold Camp i efteråret.
Det fremlagte tilbud nærlæses og gennemgås på næste bestyrelsesmøde, hvor der træffes beslutning
om klubben deltager eller ej.

Næste møde blev aftalt til onsdag 27. juni 2012 kl. 18:00.
Mødet sluttede kl. 21:10
Ref.: Tusse
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