Referat
Emne: Bestyrelsesmøde GVI 5/10 2016.

Mødeleder: Jesper Sørensen
Referent:
Dato: 5. oktober 2016
Varighed: 3 timer

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

1. Ny bestyrelse og opgave
Efter veloverstået generalforsamling blev den nye bestyrelse konstitueret med en opdeling af
foreløbige ansvarsområder og udvalg. Det ser således ud:
Jesper Sørensen, formand
Ulrik Borch, næstformand
René Jensen, kasserer
Kristian Boye, ungdomsformand
Ulrik Nissen, sponsoransvarlig
Thomas G. Nielsen, anlægsformand
Kenneth Mortensen, webansvarlig
Søren Kammersgaard, administrations opgaver.

2. Krudtudvalg
Årets fyrværkerisalg nærmer sig, og der blev oprettet et krudtudvalg med henblik på en
optimal afvikling. Det består af Thomas G. Nielsen, Jesper Sørensen, Ulrik Nissen, Søren
Kammersgaard og Kenneth Mortensen. Muligheden for T. Hansen som alternativ leverandør
havde været oppe og vende, men blev afvist som seriøs mulighed. Der blev derfor givet grønt
for at køre videre med det eksisterende projekt.

3. Web

Kenneth Mortensen falder naturligt ind som ny ansvarlig på området. Der er masser af
muligheder for at ”køre mere op for charmen” med flere sjove indslag og mere video fra
klubbens hold. Kenneth vil komme med et udkast til sjove/gode tiltage på web og facebook.

4. Karmaman

Der har været holdt møde med Karmaman hvor der blev pointeret at de åbningstider der står i
kontrakten skal overholdes, og at de priser der er aftalt for fællesspisninger i årgangene skal
holdes. Det blev ligeledes pointeret at klubben ikke kan være tjent med den megen udskiftning
i personalet. Hvis der ikke bliver rettet ind i forhold, vil klubben lede efter alternativer i forhold
til forpagtning.
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5. Anlæg

Der blev drøftet forskellige muligheder for at nå de ekstra opgaver der er, udover rengøring,
græsslåning og kridtning af baner som er forvalter opgaver. Der er også en problemstilling
med at en stor del af arbejdsopgaverne er meget sæsonbetonet.
Der er kommet klager ind over mængden af ukrudt langs hegnet, samt de mange huller i
banerne.
6. Eventuelt
Punkter drøftet under eventuelt:
Ungdom: Kristian er i fuld gang med at tage over for Jackie.
1.senior: Målsætningen er igen en topplacering i DS, og at fortsætte tendensen med at turde
bruge nogle af de unge omkring truppen.
100 års jubilæum 21/8 2021: Det er blevet aftalt at der til strategiweekenden bliver lavet
et udkast til en arbejdsgruppe der skal være med til at undersøge hvad der skal være på
programmet 21/8 2021. Der vil blive spurgt personer udenfor bestyrelsen og at deltage i
arbejdsgruppen.
træner/leder fest. Der bliver fundet en dato og et ”set up” til en træner leder fest i det nye år.
GVI profilavis: Var planlagt til at udkomme inden jul, men manglede salg af annoncer gjorde
at den blev lukket ned for denne gang. Vi forsøger igen senere.
Select: Jesper og René orienterede om at de har et snarligt møde med Select, og om der var
ønsker der skulle med til mødet. Der var stor tilfredshed med samarbejdet, men et hår om lidt
”slagtilbud” til webshoppen.

6. Kommende møder:
Rene indkalder bestyrelsen til et strategimøde i januar, hvor nye opgaver/strategiske
prioriteter skal vendes, der kan også blive tale om at nogle bestyrelses medlemmer får nye
roller.
Næste bestyrelsesmøde er 16/11 2016.
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