Referat bestyrelsesmøde i Gentofte-Vangede Idrætsforening
Mandag 23. april 2018 kl. 18:45
Tilstede: Jesper Sørensen, Rene Jensen, Kenneth Mortensen, Ulrik Borch, Kristian Boye.
Fraværende Ulrik Nissen.
1.

Regnskab/Økonomi/Revisor
Der har været forhandlinger med ny bank og dialogen fortsætter positivt. Forhandlingen forventes
afsluttet meget snart. Renteniveau er til GVI´s fordel.
Der har været afholdt møde med ny ekstern revisor – også meget positivt! Der aftales nye processer
om konkrete forhold i en god dialog. Der er undersøges videre om ekstern bogholder.
Rene indkalder ekstern og intern revisor til et samlet møde.
Rene har undersøgt regelsættet omkring stiftelse af en ApS til GVI´s 1. herresenior, både i relation
til DBU og fornuftheden i at have et ApS i GVI.
Rene samler materiale og laver en redegørelse til brug for generalforsamlingen.
Restanceliste: Det er primært passive og pensionist-medlemmer som skylder.
Kristian Boye og Sven Kjær har gennemgået noget af listen og fået mailadresser fra seniorklubben
ved hjælp fra Sven Kjær.
Men der mangler stadig en del korrekte mailadresser.
Dette skyldes, at der i november blev indført nyt betalingssystem for at overholde nye skrappere
regler for fodboldklubber.
Det foregår på den måde, at man modtager en mail, og så tilknytter et betalingskort til
opkrævningen.
Dette er ikke sket for mange i denne medlemsgruppe fordi GVI ikke har aktuel mail. Enkelte har
ikke reageret på det betalingslink de har modtaget af flere omgange.
Derfor en lille opfordring: Er du passiv eller pensionistmedlem og er der ikke trukket kontingent
pr. 1/2 2018 (hhv. kr. 300 og kr. 135), så kontakt GVI på gvi1921@gmail.com, så vi kan afstemme
hvorvidt vi har en aktuel mail til dig.

2.

Pige-afdelingen
 Fremadrettet pigesatsning – målrettet: GVI´s pigeafdeling bliver desværre mindre. Der er nu ca
60 – 70 pigespillere – bestyrelsens ambitionsniveau ligger på at få ca. 200 pigemedlemmer
inden klubben bliver 100 år i 1921. Der er indgået aftale med Ken Jeppesen om det videre
arbejde, hvor Jesper er bestyrelsesansvarlig.
 Gentofte Pigecup afholdes 13. maj 2018 i samarbejde med Jægersborg og HIK. Der er tilmeldt
ca. 50 hold. Kampene spilles primært på Jægersborgs anlæg – ellers Gentofte Sportspark.
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Har du lyst til at byde ind med nogle frivillige timer, så ret henvendelse til Kristian Boye.
3. Bevæg dig for livet. Se bl.a. tidligere referat.
Seniorklubben vil starte en stavgangs-klub for alle i kommunen i alderen 60+. Påbegyndes i maj
måned. Mere info om yderligere tiltag kommer.
4. Fastholdelse af spillere:
Der vil blive afholdt workshops, hvor der bla. hos både spillere, tidligere trænere og forældre, vil
blive spurgt ind til forskellige ting, som forhåbentlig kan give klubben et bedre værktøj til at kunne
fastholde spillere på den lange bane. Der er tilknyttet en konsulent fra DGI. Påbegyndes i maj
måned.
5. Nyt omkring anlægget
Der bør udarbejdes en vedligeholdelsesplan for GVI´s grønne anlæg, bla. i forbindelse med anlæg af
ny kunst på opvisningsbanen. Nuværende plan for kunst på bane 1. lyder på start ultimo juni og
færdiggørelse i september 2018.
Der afholdes møde med kommunen onsdag, hvorefter der kommer særskilt info om kunsten på
hjemmesiden.
6. Status på drift af anlæg.
Bestyrelsen udtrykte generel tilfredshed med pasning af anlægget.
Desværre kan det konstateres, at der smides skrald efter kampe og træning, det være sig
kaffekopper, plastflasker, frugtaffald samt at hjørneflagene også bliver kastet rundt på anlægget.
Bestyrelsen henstiller til at alle passer godt på anlægget. Tag lidt affald med hen til skraldespanden
når du forlader anlægget.
7. Bestyrelsen vil gerne have engelsktalende trænere og drøftede generelt i hvilken aldersklasse
trænerne kan passes ind, herunder at klubben må være forpligtet til at finde en mentor til at bakke
op rent sprogmæssigt. Punktet vil løbende blive drøftet og evalueret.
8. Visionsaftale med Gentofte Kommune
Der er kommet et oplæg fra DGI, som bestyrelsen vil gennemgå. Der er delvis kommunale midler
til rådighed. Bestyrelsen vil arbejde videre med tanken og ideen. Ulrik Borch vil undersøge i
relation til Gentofte Kommune, herunder om andre tilskud ex. til stavgangsprojektet.
9. Samarbejde med Bakkegårdsskolen.
Bakkegårdsskolen og GVI arbejder på sammen igen at kunne tilbyde 'akademi'-fodboldtræning i
2019. Finansieringen af projektet er dog ikke endelig afklaret.
Bestyrelsen arbejder videre med akademi-tanken i samarbejde med skolen.
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10. Samarbejde med FCK / fastholdelse af talenter.
Bestyrelsen er ved at gennemarbejde en oversigt og finde ansvarlige for de enkelte årgange samlet
efter alder. Dette vil formentlig opdele fodbolden i børneafdeling / ungdomsafdeling.
Der arbejdes videre og bestyrelsen vil komme med et mere konkret oplæg til næste
bestyrelsesmøde.
11. Eventuelt



Der er indhentet tilbud på nye mål i de størrelser, som mangler
Der blev ytret ønske om at få sat billeder op af GVI-hold i hallen. Kristian arbejder videre med
sagen.

Næste møde blev aftalt til mandag d. 11. juni 2018 kl. 18:00.
Mødet sluttede kl. 21:30
Ref.: Tusse
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