Referat
Emne: Bestyrelsesmøde/workshop GVI 14/6 2015.
Formål med mødet: Orientering fra de forskellige bestyrelses-grupper.
Mødeleder: Jesper Sørensen
Referent: Kristian Boye
Dato: 14. juni 2015
Varighed: 3 timer

Tilstedeværende: Jesper Sørensen, Rene
Jensen, Jackie Nissen, Thomas Willer, Ulrik
Nissen, Daniel Bundgaard og Thomas G.
Nielsen.
Fraværende:
Ulrik Borch

1. Økonomi
René Jensen orienterede om status på økonomien. Tallene fra kommunen er ankommet, og
det blev besluttet, at vente med den lovede oversigt til de forskellige ansvarsområder til når
halvårsregnskab pr. 30/6 2015 er lavet.
René Jensen kunne fortælle, at det overordnede billede for dette forår er, at GVI har været
gode til at spare og det ser positivt i forhold til at delmål har været at nedbringe den negative
egenkapital fra tidligere år. Samtidig betyder regnskabsomlægningen, at vi får dobbelt
medlemstilskud fra DBU i det næste årsregnskab.

2. Sponsor
Formand Jesper Sørensen orienterede om, at der har været vellykket sponsorarrangement på
Bakke, med Kurt, Steen og Carlo som tovholdere. Der var 30 til spisning og meldingen har
været rigtig positiv stemning både for arrangementet og i forhold til at støtte GVI
fremadrettet.

3. 1. senior
René Jensen og Jesper Sørensen redegjorde for forløbet omkring trænersituationen for 1.
senior. Dels i forhold til trænerskiftet og i forhold til hvad der skal ske fremadrettet. Der blev
redegjort for at målet er at være et tophold Danmarksserien i den kommende sæson, og at
man ville evaluere hele setuppet, når sidste turneringskamp var afsluttet, men at alt pegede
på at fastholde David Rasmussen som cheftræner for 1. senior. Samtidig blev der redegjort for
at, at Kjeld Svendsen stopper som træner for 2. holdet.

4. Børn/ungdom - træningskultur
Jackie Nissen og Daniel Bundgaard orienterede om et målrettet arbejde med trænerdage og
det fortsatte arbejde med den blå tråd. Samtidig ønskede de at tage en diskussion op omkring
holdtilskud på tværs af årgange.
De forskellige holdtilskud blev vendt og drejet, og debatten tog en drejning omkring hvordan
klubben bliver brugt af de forskellige hold, og hvordan der organiseres på de forskellige hold
sådan helt lavpraktisk fra brug af omklædning og kørsel til udekampe.
Side 1 af 2

Der var bred enighed om, at det er et område som det er værd at kigge nærmere på, men at
der lige nu var behov for at lade det ligge.
Der blev også talt om genindførsel af træner/leder fest som der var bred enighed om at
genindføre.

5. Web
Ulrik Nissen orienterede. Generelt har det været svært at få sat fart på det område. Lige nu er
dialog omkring hvorvidt det kan betale sig at gå tilbage til det gamle cms system. Ulrik Nissen
udtrykte samtidig behovet for et webshopmøde, da der efter hans opfattelse sker for lidt på
webshoppen.

6. Anlæg
Thomas G. Nielsen orienterede fra anlægsområdet. Om geo-undersøgelser, omklædningsrum
og en kompressor som tilsyneladende er blevet stjålet. Han orienterede også om behovet få
lavet en arbejdsbeskrivelse omkring vandingsanlægget.
7. Eventuelt
Under eventuelt fortalte Jesper Sørensen om status vedr. kunst på bane 1. Lige nu er det
svært at få noget ud om det fra kommunen. Men der har været en bekræftelse på at der sat
penge af til det. Omkring lys og lyskilder afventer man pt en rapport fra DBU.
Næste bestyrelsesmøde er onsdag den ??? klokken 18.30. Det slutter 20.30.
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