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Referat 
Emne: Bestyrelsesmøde GVI 2/3 2015. 

 

Formål med mødet: Opfølgning på generalforsamling og gennemgang af bestyrelsens 

arbejdsopgaver. 
 

Mødeleder: Jesper Sørensen 

Referent: Kristian Boye 

Dato: 2. marts 2015 

Varighed: 2 timer 

 

Tilstedeværende: Jesper Sørensen, Rene 

Jensen, Ulrik Borch, Thomas Willer, Ulrik 

Nissen og Daniel Bundgaard. 
 

Fraværende:  

Jackie Nissen og Thomas G. Nielsen. 

 

 

 

 

1.Konstituering efter generalforsamling 2015 

 
Første punkt på dagsordenen var den nye bestyrelse 2015 med rollefordelinger efter årets 

generalforsamling der førte til en enkelt udskiftning. Næstformand Steen Bormann er trådt ud 

af bestyrelsen, og Daniel Bundgaard er trådt ind i bestyrelsen. 

 
Følgende rollefordeling er på plads: 

Jesper Sørensen, Formand. 

Ulrik Borch, Næstformand 

René Jensen, Kasserer. 

Jackie Nissen, Ungdomsformand. 
Ulrik Nissen, Marketing & Sponsorer. 

Thomas Willer, Web og Sekundahold. 

 

Da Steen Bormann er trådt ud af bestyrelsen, valgte en enig bestyrelse, uden stemmeafgivelse 
fra de to fraværende bestyrelsesmedlemmer, at vælge Ulrik Borch til ny næstformand.  

 

Herudover blev der debatteret omkring rollefordelingen for anlægsformand, Ulrik Borch, 

driftskoordinator, Thomas G. Nielsen og det nyvalgte bestyrelsesmedlem Daniel Bundgaard. 
Det blev besluttet, at der frem mod næste bestyrelsesmøde laves en definition af 

arbejdsområder for alle bestyrelsesområder og eventuelle ændringer i arbejdsopgaver i 

bestyrelsen for optimering af bestyrelsens arbejde. 

 

2.Forvalterjobbet i GVI 
 

Sune Jensen er fratrådt jobbet som GVI’s forvalter ved udgangen af februar 2015. Ny forvalter 

er Hans Henrik Irby. Bestyrelsen besluttede på mødet, at der skal laves en arbejdsbeskrivelse 

for forvalterrollen. Jesper Sørensen og Ulrik Borch ser på en arbejdsbeskrivelse sammen med 
Hans Henrik Irby. Det forventes klar til næste bestyrelsesmøde. 

 

3. Sponsor og Marketing 

 
Ulrik Nissen orienterede kort om at der på den korte bane ikke er ændringer, selv om Steen 

Bormann nu er udtrådt af bestyrelsen efter langt og trofast arbejde. Der er fortsat et 

sponsorudvalg, hvor Steen Bormann sidder med. Der fortsættes med de aftaler der er omkring 

kampprogrammet, og så tages der bestik af hvordan det så skal se ud i fremtiden. 
 

4. GVI på web 
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Thomas Willer er fortsat ansvarlig for webdelen. Som opfølgning på bemærkningerne fra 

generalforsamlingen, talte bestyrelsen om hvad der fremadrettet kan gøres for at få flere hold 
til at bruge vores webside. Og få dem til at fortælle om de gode historier fra de forskellige hold 

og årgange. Det blev pointeret, at alle allerede i dag er velkomne til at sende artikler til 

Thomas Willer, som kan lægge det på hjemmesiden. Det vil blive kommunikeret ud igen bredt 

til alle hold og årgange. 
Derudover blev der talt meget om, at få gjort hjemmesiden meget mere til ”medlemmernes 

hjemmeside”. Det vil være selvstændigt punkt på dagsordenen på den førstkommende 

workshop for strategi 2015. 

Med hensyn til den nuværende web-struktur versus DBU’s udvikling af deres platforme 
besluttede bestyrelsen at holde fast i den nuværende form, men der vil blive holdt et vågent 

øje med DBU’s udvikling af forbundets platforme. 

 

5. Nyt bestyrelsesmedlem, Daniel Bundgaard 
 

Det nye bestyrelsesmedlem Daniel Bundgaard præsenterede sig for bestyrelsen. Han er 37 år 

og har mange års trænererfaring og A-licens med en fortid med ansvar for talentudvikling. I 

GVI regi har han senest været sparringspartner for Jackie Nissen i forbindelse med 

udarbejdelsen af den blå tråd i børne- og ungdomsfodbold i GVI. En af mange motorer i 
bestyrelsesarbejdet er for ham at være med at definere en retning i strategiarbejdet og være 

med til at skabe et fedt miljø for vores børn og unge i GVI. Nærmere præsentation af 

kommende arbejdsområde vil ske efter den kommende strategi-workshop for bestyrelsen. 

 
6. Vedtægter og nyt regnskabsår 

 

I forlængelse af generalforsamlingen og vedtagelsen af ændret regnskabsår forestår 

bestyrelsen et eftersyn af GVI’s vedtægter for at sikre, at GVI’s vedtægter gennemlyses for 
eventuelle gamle paragrafer og lignende som ikke længere giver mening at have i 

vedtægterne. Bestyrelsen nedsatte et udvalg bestående af Jesper Sørensen, René Jensen og 

Ulrik Borch, som vil søge at gennemgå vores vedtægter i samarbejde med Poul Gregersen og 

Søren Kammersgaard. Oplæg til dette forventes præsenteret på næste bestyrelsesmøde. 

 
Vedtagelsen af den nye regnskabsperiode på generalforsamlingen medfører, at bestyrelsen har 

besluttet, at budget for 3. halvår 2015 først ligger klar i juni 2015. 

 

7. Indmeldelsesgebyr 150 kroner. 
 

Som aftalt på generalforsamlingen har bestyrelsen besluttet hurtigst muligt at få indarbejdet 

formuleringerne omkring obligatorisk indmeldelsesgebyr på 150 kroner på alle relevante 

platforme. 
 

  

8. Dagsorden til bestyrelsesmøder 

 
Det er besluttet, at der fremover udsendes en dagsorden til bestyrelsesmøde senest en uge før 

mødet, og at der fremover arbejdes med kvaliteten af referaterne fra bestyrelsesmøderne. 

 

9. Årshjul 

 
Formand Jesper Sørensen foreslog, at der fremadrettet laves en beskrivelse af de forskellige 

bestyrelsesposter i form af et årshjul, så basal viden ikke går tabt ved udskiftning af 

bestyrelsesmedlemmer. Det blev besluttet, at det skal skrives ned, men først efter bestyrelsen 

har afholdt workshop for strategi 2015. 
 

10. Næste møde for bestyrelsen – Workshop 2015 

 

Næste møde for bestyrelsen bliver onsdag 25. marts fra 18.30 til 21.30. Det bliver en 
workshop med strategi for 2015 på programmet. Senest en uge før møde vil formanden have 

en dagsorden parat, dvs onsdag 18. marts. Som afslutning på workshop aftales dato for næste 

bestyrelsesmøde. 
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