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Referat bestyrelsesmøde i Gentofte-Vangede Idrætsforening 

Mandag 5. marts 2018 kl. 19:00 
 

Tilstede: Jesper Sørensen, Rene Jensen, Kenneth Mortensen, Ulrik Borch, Ulrich Nissen, 
Kristian Boye 

 
  

1. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: 
 

Formand: Jesper Sørensen 
Næstformand: Ulrik Borch 
Kasserer: Rene Jensen 
Ungdomsformand: Kristian Boye 
Sponsoransvarlige: Ulrik Nissen og Kenneth Mortensen 

 
 

Bestyrelsen afholdte en kort samling 20/1 2018.  
 
Der blev ikke udfærdiget referat til offentliggørelse.  
 
Det skal dog, som en notat til dagens møde informeres om, at GVI har indgået aftale med Madhus 24 om 
overtagelse af cafe-området fra 1/4 2018. Kontrakten ér underskrevet.  

 
Bestyrelsen byder dem velkommne til GVI.  

 
Ydermere blev bestyrelsesmedlemmernes ansvars- og arbejdsområde drøftet.  
 
Information er lagt på hjemmesiden. 
 
Evalueres løbende. 

 
2. Visionsaftale med Gentofte Kommune i Bevæg dig for livet projekt. 

 
Kommunen vil gerne bruge klubben og lokaleområdet, som samarbejdspartner for at få flere til at dyrke 
idræt. Kommunen vil gerne arbejde med seniorer (seniorklubben), samt være medvirkende til at fastholde 
medlemmer på den korte og lange bane.  
 
Gentofte Kommune er blevet visionskommune og har indgået en politisk aftale med bl.a. DGI og DIF. Vil 
gerne være med i en form for finansiering.  
 
Der er ikke defineret størrelsen af en økonomisk pulje.  
 
Hovedoverskrifterne er: Fastholdelse af klubbens medlemmer, Udvikling af klubben (flere medlemmer) 
og Indarbejdelse andre motionsformer – aktivere flere. Kommunen kan tilbyde en ungekonsulent som 
kontaktperson.  
 
Bestyrelsen kom med tanker som beach-fodbold, fut-sal eller street-ball på banen. Bestyrelsen vil arbejde 
videre med tanken om at være ”et fodboldcenter”.  
 
Der var enighed om at fortsætte projektet og bestyrelsen modtager gerne input fra medlemmer.  
 
Kontaktperson er Ulrik Borch. 

 
3. Børnemiljøaftale med FCK, ansættelse af person/personer til at køre projektet. 
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Kristian Boye og Rene Jensen har været til møde med repræsentanter fra FCK. Alderstrinnet U6 – U12. 
 
Se referat fra sidste møde.  
 
Hvis man vil være med i projektet skal der antages en person som ugentlig skal afsætte ca. 20 timer til 
dette arbejde. Rene Jensen kom med et oplæg til omfordeling af ressourcer i bestyrelsen og en ny 
opbygning af afdelinger.  
 
GVI´s blå tråd skal nytænkes / indtænkes i det fremadrettede samarbejde.  
 
Rene Jensen arbejder videre – også med økonomi – frist udgangen af marts måned. 

 
4. Samarbejdsaftale med Bakkegårdsskolen om deres idrætslinje. 

 
Fodbolden har ikke tidligere været en del af skolens idrætslinje – det er den så nu. 
 
Bakkegårdsskolen har rettet henvendelse til GVI for at få medfinansieret omkostninger til 
fodboldtræningen i 2019. 
 
Kristian Boye tager kontakt til Bakkegårdsskolen med et økonomisk overslag fra GVI´s side.  

 
5. Revision af regnskab eksternt og internt. 
 

Rene Jensen gennemgik halvårsregnskabet.   
 
Rene Jensen tager kontakt til den nye eksterne revisor for aftale om mødedato.  

 
6. Anlægning af kunstgræsbaner 

 
Tidsplanen skrider måske lidt. Næste informationsmøde er i april. MEN pt. er planen at i perioden juli – 
november påbegyndes arbejdet på bane 1 og i starten af 2019 renoveres den ”gamle” kunst.  
 
Mere info kommer på hjemmesiden når bestyrelsen har noget nyt.  

 
7. Søgning af fonde, hvad kræver det af os før vi kan søge, og hvad skal vi søge til. 

 
Flere ideer kom på banen. Kenneth Mortensen tager aktion.  

 
8. Hvad er status på vores anlæg, bane 1 og generelt. 

 
Der er faldefærdige udskiftningsbokse mv. på anlægget, et mål-ur som ikke virker. Der er søgt og bevilget 
et nyt ur. Der mangler mål i alle størrelser. Projektet igangsættes.  
 
GVI har indgået aftale om pasning af anlæg med virksomhed.  

 
9. Hvad er GVI strategi i forhold til at fastholde ”talenterne”. 
 

GVI vil gerne fastholde medlemmerne og det er ærgerligt at vores ”talenter” flytter til andre klubber tidligt i 
forløbet.  
 
Bestyrelsen havde en generel drøftelse af talenttræning og selve fænomenet.  
 
Bestyrelsen var enige om at nedsætte et udvalg, som laver et skriv om rammerne mv. og følger op. 
Kenneth Mortensen, Kristian Boye og Rene Jensen sætter sig sammen og kommer med et oplæg.  
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10. Næste møde. 
 
Mandag 23. april 2018 kl. 18:45 
 
Mødet sluttede kl. 21:55. 
 
Ref. Tusse 


