Referat
Emne: Bestyrelsesmøde GVI 28/2 2017.

Mødeleder: Jesper Sørensen
Referent: Kristian Boye
Dato: 28. februar 2017
Varighed: 3 timer

Tilstedeværende: Jesper Sørensen, Ulrich
Borch, Rene Jensen, Søren Kammersgaard,
Kenneth Mortensen, Kristian Boye, Ulrik
Nissen
Fraværende:
Thomas G. Nielsen

1. Dagsorden til bestyrelsesmøder
Der var ikke fremsendt dagsorden for bestyrelsesmødet til bestyrelsesmødet. Derfor var det
første punkt, at der fremadrettet sikres en ordentlig forretningsgang, så der en uge før næste
bestyrelsesmøde den 18/4 foreligger en dagsorden dvs. senest 11/4 2017. Ønsket om
hurtigere afleveret referat blev igen afleveret, men ingen ønskede at overtage funktionen.

2. Gennemgang af halvårsregnskab og budget

Kasserer Rene Jensen præsenterede udvalgte regnskabstal for bestyrelsen med tilhørende
bemærkninger omkring budgettet for hele regnskabsåret. Generelt blev det konkluderet, at det
ser fint ud med en sund driftsøkonomi for regnskabsåret. Der er enkelte poster med
udfordringer, hvor der er overskridelser på køb af rekvisitter og uddannelse, og så er der lige
nu et stort minus på 90 t.kr i sponsorindtægter i forhold til budgettet, da man grundet skift af
sponsorgruppe regner med at få sponsorindtægterne på plads lidt senere end tidligere jvf. i
øvrigt punktet fra sponsorgruppen senere i referatet. Til gengæld gav krudtsalget et overskud
på 65. t.kr. I seneste regnskab blev fodboldskolen 2016 ikke bogført med selv om alle udgifter
og skolen reelt blev afholdt i regnskabsåret. I 2017 har bestyrelsen valgt at lægge regnskabet
for fodboldskole 2017 i 2016/17, da det findes mest retvisende. Det betyder, at der vil være
overskud for to fodboldskoler i det nuværende regnskabsår, når det afsluttes 30. juni 2016.

3. Sponsorarbejde

Kenneth Mortensen præsenterede det nuværende arbejde med at sponsorer som både handler
om at skaffe sponsorer til 1. senior, men også om hvordan de enkelte årgange kan finde
sponsorer til tøj og lignende. Det er aftalt, at der tages en uformel snak med en konsulent i
forhold til arbejde for at skaffe sponsorater til GVI. Gamle sponsorer får tilbudt en fortsættelse
til ”gammel pris”, mens der er lavet et nyt setup for nye sponsorer. For børn og ungdom er
lavet et nyt setup på pdf som kommer til at ligge på hjemmesiden så alle kan se den.

4. GVI app

Kenneth Mortensen præsenterede mulighederne ved at lave en GVI app, og bestyrelsen
vedtog, at det gør vi for 480 euro om året.

5. Mikrofodboldskole

Bestyrelsen besluttede at lave en mikrofodboldskole i august 2017 for både piger og drenge fra
årgang 2009 til og med 2012 til en pris på 500-600 kroner. Mikrofodboldskole er en weekend.

6. Fodbold agility

Vi har i bestyrelsen et mål om at uddannelsen af motorik og fodbold-agility hos de små
udvikles, så vi vil søge en underviser der dels kan tage sig af de helt små, når de træner om
søndagen, men også står for udviklingen for de ældre børn. Kristian Boye forsøger at finde
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medfinansiering via DBU. Heraf blev bestyrelsen enige om at opsige samarbejdet med Poul
Gregersen omkring agility og takker ham for en fantastisk indsats.

7. Æresmedlem

Vi har udnævnt et æresmedlem for et halvt år siden, men man kan stadig ikke se det i vores
klubhus. Formanden lovede at få løst det inden næste bestyrelsesmøde.

8. 1. senior

Jesper Sørensen og Rene Jensen holdt et oplæg omkring vores 1. senior. Der blev blandt andet
redegjort for, at vi sidder med en bestyrelse som måske ikke nødvendigvis besidder de rette
kompetencer til at vurdere hvordan det går i en 1. senior trup. Det blev bl.a. fremført, at der
lige nu ikke er en egentlig sportschef og et eventuelt behov herfor blev debatteret uden dog at
der blevet truffet nogen egentlig beslutning. Det blev besluttet at 1. senior træner, David
Rasmussen, på næste møde kommer med et oplæg omkring målsætningen fremadrettet.

9. Klubsamarbejde

Over tid har GVI haft et klubsamarbejde med Lyngby Boldklub som primært har handlet om at
give vores bedste spillere gode og sunde udviklingsmuligheder i Lyngby, hvor de langsomt blev
gjort klar til et klubskifte. Det har vi set med Anders Christiansen og Rasmus Beyer. I den
senere tid har vi haft flere uheldige episoder med Lyngby Boldklub og bestyrelsen ønsker
derfor at opsige samarbejdet. Men vi vil stadig gerne have sunde samarbejder til gavn for
vores talenter, og vi vil derfor i første omgang byde FCK velkommen til et møde næste gang vi
har bestyrelsesmøde. Valget er faldet på KB/FCK, da det er den københavner klub der pt. har
det bedste ry omkring klubsamarbejde.

10.

Pigefodbold
Udfordringer omkring pigefodbold i GVI og generelt blev præsenteret for bestyrelsen. Vi talte
om at der lidt mere behov for sociale tiltage for at fastholde piger, og så det en udfordring at
rekruttere trænere. Nu var det sidste punkt på en lang aften der var trukket over tid, så
ungdomsformanden valgte at udsætte en ordentlig gennemgang af pigefodbold til næste
bestyrelsesmøde.
11. GVI Dag 17. og 18. juni
Rene og Kristian har arbejdet på at lave en GVI Dag eller Weekend om man vil i samarbejde
med DBU København som har hjulpet med at lægge så mange hjemmekampe som muligt i
GVI i weekenden 16. til og 18. juni. Rene præsenterede projektet, hvor der skal uddelegeres
en lang række arbejdsgaver. Det bliver en stor weekend med masser af fodbold, fest og grill.

11.

Punkter der ikke blev behandlet.
Der var en lang række punkter på bestyrelsesmødet i januar som blev lovet at blive samlet op
på i forbindelse med dette bestyrelsesmøde. Det skete ikke, så de må betragtes som værende
udsat til næste bestyrelsesmøde. Det gælder punkterne. Børn og Ungdom, Årshjul, Kontrakter
og forsikringer, struktur for klager.

12.

Der var to lukkede punkter på dagsorden.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag 18/4 2017.
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