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1. Cafeen
Klubbens formand, Jesper Sørensen, orienterede om, at klubbens samarbejde med Ricardo
omkring cafeen ophører til nytår. Bestyrelsen blev præsenteret for en spændende interessent
som kan overtage driften af cafeen, og det blev besluttet at fortsætte disse drøftelser.

2. Hjemmeside
Ulrik Nissen fortalte om fremskridt med hjemmeside-arbejdet. Bestyrelsesmedlemmerne
lovede, at de, som lovet, vil være klar til at levere løbende stof fra deres områder til
hjemmesiden, så snart den er på plads. På tidspunktet for bestyrelsesmødet manglede stadig
noget detalje-afklaring omkring koderne bag webshop. Spørgsmål omkring mobilepay mangler
også at blive afklaret. Ulrik Nissen ville gå tilbage og arbejde videre med dette i samarbejde
med Kenneth.

3. Krudtsalg

Tidspunktet for krudtsalg nærmer sig, og der var behov for at få sat navne på
ansvarsområder, og så opfordrede GVI’s formand, Jesper Sørenen, alle i bestyrelsen til at tage
del i krudtsalget. Der blev på bestyrelsesmødet listet ansvarsområder op og sat navne på:








Ansøgning – Jesper Sørensen
Forsikring – TG skriver til Tusse
Telt – TG og alle
Containere – ok
Annoncer – Ulrik Nissen
Vagtplan – TG
Sortiment – TG

Der blev afgivet en lang række løfter om at få de forskellige ansvarsområder på plads i god tid.

4. Trænerlederfest
Daniel Bundgaard præsenterede et projekt for træner/leder fest til afholdelse lørdag 16/1
2016. En fest som bruges til at sige tak for et godt år til alle klubbens trænere og ledere.
Daniel efterspurgte et budget, og der var bred enighed om at der skulle bruges de midler der
er behov for uden at der blev sat konkrete tal på. Projektet fik grønt lys fra bestyrelsen. Alle
fra bestyrelsen SKAL sende deres forslag til kåringer til Daniel.

5. Kontingent
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Kontingent problematik for seniorer og BørneUngdom blev løbet i igennem. Restancen
størrelsen er i hvert fald halveret og problematikken ligger især på området omkring seniorer.
Der kan være aftaler omkring dommertjanser etc som I enkelte tilfælde betyder, at de egentlig
ikke er i restance. Der var bred enighed om at få lavet en mere håndfast struktur på det her
område, uden der dog fremkom egentlige konkrete løsningsforslag til beslutning.

6. Passive medlemmer og 1. senior
Peter Hegelund har foreslået at passive medlemmer får gratis adgang til 1. seniors kampe.
Bestyrelsen blev enige om at imødekomme forslaget gældende fra forårssæsonen 2016. Den
samme gratis adgang gælder også klubbens trænere.

7. Five-a-side
Det blev besluttet, at five-a-side fremover er en klubting. Bestyrelsen forventer, at Thomas
Willer og formanden tager teten på det projekt. Alle i bestyrelsen opfordres til at deltage. Det
er som altid den første lørdag i december. Referenten opfordrer til at alle børne og
ungdomsårgang mindes om at kunsten er lukket den dag, da de jo ikke kender til denne gamle
tradition og måske tror at har deres normale banetid der.

8. Ungdomsformand opgavefordeling
Ungdomsformand Jackie Nissen rejste en bekymring omkring de mangesidede opgaver der
ligger på hans bord. Primært den administrative del fra kontingent til indmeldelse, hvor
ungdomsformandens evner gør langt mere gavn ude på anlægget og i tankerne omkring
fodbold frem for på kontoret.
Det medførte en længere snak omkring behovet for at bruge ressourcerne på også at få fjernet
de små almindeligheder som kan drille. Har man en ungdomsformand som har mere tid til at
være tættere på afdelingerne uden på banerne, så kan småting som veste, kegle, bolde
hurtigere løses i stedet for den sædvanlige sang om at klubben holder på pengene, og at det
er svært at få veste etc.
Jackie Nissen foreslog selv, at der er behov for at samle flere personer som vil gøre noget for
ungdomsfodbold i GVI og der blev talt om muligheden for en person der tager sig af det
administrative. Jesper Sørensen indkalder en DBU klubrådgiver for at få en ude fra til at
komme med råd til, hvordan vi kan strukturere det bedre. I mellemtiden vil Jesper Sørensen
forsøge at aflaste Jackie hvor det lige giver mening.

9. Eventuelt
Nu var kasserer Rene Jensen afmeldt på grund af sygdom, så han kunne af gode grunde ikke
svare på spørgsmål omkring økonomi. Bestyrelsen blev dog enige om, at der ønskes et godt
og grundigt overblik over økonomien ved det næste bestyrelsesmøde, da flere synes det var
lidt længe siden, at der havde været konkrete tal på bordet. Det er vigtigt at understreget at
ønsket ikke blev stillet på baggrund af bekymring, men udelukkende for at bestyrelsen kan føle
sig opdateret.
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