Referat Bestyrelsesmøde i GVI den 18. April 2017
Tilstede: Kenneth, Ulrik og Ulrik B Søren og Rene, Boye fra kl. 19:20
mangler: Thomas G
Emner fra sidste møde / opfølgning
 Claus Lerche: hænges op senest 1 maj, billed tages af Ulrik N.
 Agility: opdatering af hjemmesiden
 Sponsor: evt. brug af professionel 'sponsoratsælger' der afholdes møde mellem
Jesper, Kenneth og Ulrik N i løbet af foråret. Der er flere nye sponsorer, og
hjemmesiden opdateres løbende,
 GVI-støtterne: GVI's tøjsalg via hjemmesiden fra den 1/8-2017 Rene og Søren
tager dialog med støtterne.
 Samarbejdsklub: GVI skal internt afklaring vores ønkser og behov for vores
fremtidige samarbejdsklub. Fjorting, Boye og Rene tager aktion på arbejdet.
Herefter udmeldes hvem vi samarbejder med og hvorfor. Oplæg og afklaring fra
GVI klar den medio maj.
 GVI-app: der mangler automatisk feed til app'en med resultater, et must for at
give den liv i fht til andre kommunikationsplatforme der allerede eksisterer Kenneth arbejder videre med projektet.
 Pigefodbold: Udskudt da Boye ikke var tilstede ved mødet start.
 U11 - under senere punkt.
Mikrofodboldskole og GVI-Weekend
 Gennemgang af arrangementet Mikroforboldskolen v/ Rene - oplæg godkendt lægges på hjemmeside.
 Gennemgang af GVI weekend 16-18 juni - aktiviteter og afvikling mm (Rødekors
og Folkekirkens nødhjælp) sponsorer? lotteri, hoppeborg, smagsprøver ... osv.
Promote e-gaming eventet i september. v/ Rene
1. Senior
 Prioriteter for næste sæson. Sørensen og Rene er primos-motor på bestyrelsens
ønsker og muligheder.
Forvalter:
 Ny situation opstået inden for den seneste tid. Udfordringen blev drøftet og vi
holder fast i det besluttede setup, om firma til at løse opgaven omkring
forvalterens opgaver.
U-11:
 Der er fundet en god løsning for alle. De øvrige forældretrænere i trænerteamet
fortsætter og overtager ansvaret for træningen sæsonen ud. Klubben arbejder på
en klubtrænerløsning fra sæsonstart efter somemrferien.
Cafeudvalg:
 Orientering til bestyrelsen om første møde i Cafeudvalget. Det fremgår af
kommissoriet hvem der er medlemmer af cafeudvalget.
 Det føres her til referat at medlemmerne er Ulrik Borch, Søren Kammersgaard og
Kenneth Mortensen.



Cafeudvalgets arbejdsform er fastlagt og består af 4 årlige møder for at sikre en
løbende opfølgning på driften og overse den økonomiske afrapportering fra
forpagteren.

Forsikringer
 Søren har undersøgt vores dækningsgrad i forhold til forsikringen - herunder
snitfalden mellem GVI og Cafeen.
 300.000 kr. i dækningssum er forhåbentligt passende. Søren kontakter Gentofte
Kommune v/ Jens Rytter for nærmere info vedr. overblik og kvalificering af
dækningssummen.
E-gaming
 Orientering fra møde i e-gaming gruppen (Kenneth, Ulrik N, Thomas og Ulrik B),
der afholdes e-gaming event til september.
 Ansøgning til kommunen om støtte til afviklingen af eventet med et professionelt
setup.
 Efterfølgende evaluering er nødvendig, for den videre stillingtagen til eSport i
GVI.

