Referat bestyrelsesmøde i Gentofte-Vangede Idrætsforening
Tirsdag 11. september 2018 kl. 18:00
Tilstede: Jesper Sørensen, Rene Jensen, Kenneth Mortensen, Ulrik Borch, Kristian Boye
og Ulrik Nissen. Ref. Tusse
1. Status FCK projekt v/ Kristian Boye
Projekt bedre børnemiljø er hvad navnet siger et projekt, der skal skabe endnu bedre børnefodboldmiljø i GVI i
samarbejde med FCK, som har dedikeret en række trænere til se på udviklingen af børnetræning i de
københavnske som ønsker at være med. Første fase er at FCK på vegne af GVI’s bestyrelse laver en analyse
af vores børnetræning fra U6 til U12 for såvel drenge og piger. Det kommer til at interviewe enkelte udvalgte
trænere og forældre og se på udvalgte træninger og kampe, for at se hvordan vi gør og organiserer.
2.

Efterfølgende udarbejdes en rapport til GVI’s bestyrelse som vi så selv bestemmer, hvad vi vil bruge til. Men da
DBU København samtidig søsætter et projekt børnemiljø i dialog med FCK og deres projekt, så giver det hele
god mening. Målet er ikke at lægge en masse tvang henover vores trænere og forældretrænere, men med
åbent sind finde en god nøgle til hvordan vi i fællesskab kan udvikle lige præcis vores børnefodbold her i GVI.
Trænerne fra FCK vil være på vores anlæg og eller følge nogle hold fra 20/9 til 15/10. Og som sagt er det fra
U6 til U12 som er det der er defineret som børnefodbold. Fra U13 og op er det ungdomsfodbold, indtil man
bliver senior.

3. Status ungdomsfodbold/talent v/ Jesper Sørensen og Kristian Boye
Der bliver etableret 5 grupper til søndagstræning. Der arbejdes videre med handlingsplaner for enkelte spillere
– mere følger.
Der er flere GVI-spillere som er udtaget til DBU´s indledende talentsamling.

4. GVI - Sønderjyske – pokalkamp 4/9 2018:
Det var en rigtig god dag for alle.
Anlægget var fyldt med børn, nuværende og gamle GVI`er og der var en rigtig god stemning. Der er modtaget
rigtig positiv respons fra Sønderjyske fodbold og alle eksterne, som var på anlægget.
Det skønnes, at der var ca. 1.000 – 1.200 på anlægget.

5. Fundraising- hvad er mulighederne. v/ Kenneth Mortensen
Der er flere muligheder på sociale midler til indsamling til konkrete projekter, det kan være ex. ny
græsslåmaskine, remedier til den nye kunst eller lignende.
På baggrund af en konkret forespørgsel undersøges regelsættet omkring modtagelse af en testamentarisk arv
/ gave, der tildeles foreningen.

6. Sponsorater status v/ Ulrik Nissen
Der foregår fortsat forhandlinger med flere sponsorer og det ser positivt ud.
Det overvejes, hvorvidt der fremadrettet skal være E-games i GVI (blev afholdt januar i år).
Der arbejdes videre med planer.
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Der var drøftelser af hvorvidt der skal ske en form for ”graduering” af sponsorer – tages med i det videre
arbejde.

7. Klubrumspuljen hvad er søgt v/ Kenneth Mortensen
Der er søgt midler fra klubrumspuljen til måltavle på gammel kunsten.

8. Økonomi v/ Rene Jensen
Regnskab: Der blev redegjort for regnskabet og indgået aftale med revisor. Budgettet er under udarbejdelse.
Der har tillige været afholdt møde med interne revisorer og Rene Jensen redegjorde for denne dialog.

9. Generalforsamling som afholdes 2. oktober 2018 kl. 19:00
Arbejdsfordeling gennemgået og afstemt.
Dirigent er kontaktet og har givet tilsagn om at ville opstille
Forslag/Vedtægtsændringer – opsættes d.d. og lækkes på hjemmesiden
Nye medlemmer til bestyrelsen – konkrete emner fremkom. Der arbejdes videre.

10. Fredags/Søndags træning v/ Boye
Der tilbydes piger ekstratræning om fredagen – man tilmelder sig via hjemmesiden. Der er ikke
niveauinddeling, men det er et tilbud om ekstra træning med andre trænere end de vanlige
Kan også være inspiration til egne trænere om at få nye input til træningsøvelser.
Der udmeldes konkrete tidspunkter på hjemmesiden.

11. Ny hjemmeside v/ Kenneth Mortensen
Kenneth arbejder videre med at udvikle hjemmesiden som kører via DBU´s platforml – dvs. indeholder også
integrerede oplysninger fra Klub-office og Kampklar.
Forventes at være klar i starten af 2019.

12. Anlæg
Status på vores anlæg - den sidste del af hegnet er nu færdigt, bortset fra mindre tiltag
Status på gammel ny kunst – der mangler lidt oprydning og den sidste finish.
De grønne stole som findes på anlægget må ikke anvendes på kunsten.
Enkelte steder bølger belægningen, men det vil ”rette” sig ved den fremadrettede brug
Status på kommende ny kunst
Økonomisk oversigt gennemgået, som den foreligger nu.
Projektoversigten indeholder en hel 11 mandsbane, som flyttes op mod den5lille mose, dvs. i forlængelse af
udgangen fra støvlevasken til anlægget. Til højre herfor vil der så blive lagt 7 og 7-mandsbaner.
Oplægget indeholder også lys på kunsten.
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Tidsplanen siger pt.: 27/5 – 30/9 2019.
Frivillighed omkring anlæg efterlyses:
Eksempelvis til isætning af nye net i mål.
Bestyrelsen opfordrer alle trænere og ledere til at sætte mål på plads efter træningen.
Derudover er området omkring den nye gamle kunst fyldt med al mulig form for affald: gamle madpakker,
tomme juicepakninger, tomme flasker/dåser, drikkedunke, frugt, som bare er smidt, tomme flødebolleemballage, sokker, trøjer og you name it.
Ryd op efter dig selv, dit hold, dit modstanderhold og generelt efter andre. Opfordre gerne andre til at
samle deres ”tabte” ting op.
Og så en ekstra lille bøn: Lad ikke børnene kravle rundt i målnettene – de er kun beregnet til bolde.

13. Eventuelt
- GVI afholder igen ”Aktivt efterår” – tilmelding foregår via kommunen
- GVI stiller område til rådighed for ekstern fodboldskole som afholdes i efterårsferien
- GVI har, via Gentofte Kommune aftalt, at der bliver tilknyttet en praktikant, som bl.a. skal
undersøge hvordan man får aktiveret flere frivillige i foreningen
- Vinterplanen er næsten færdig. Det er et kæmpe puslespil i år – bliver bedre næste år når den
nye kunst er færdig. Hav tålmodighed og vær fleksibel.

Husk at GVI´s legendariske bankospil starter igen ultimo oktober – hold øje med
hjemmesiden og Facebook.
Næste møde blev aftalt til torsdag 4. oktober 2018 kl. 18 - 19 (konstituerende møde efter
generalforsamlingen), samt tirsdag 13. november 2018 kl. 17:30 – 21:00.
Kom gerne med emner, som bestyrelsen kan drøfte.
Mødet sluttede kl. 21:35
Ref.: Tusse
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