DAGSORDEN
Bestyrelsesmøde
03.September 2019
17:00 – 21:00
Deltagere: Ulrik B, Ulrik N, Kristian B, Rene, Jesper, Kenneth.
Fraværende:

17:00 – 21:00

Punkt 1:
Dato for Generalforsamling 2019
Det bliver d. 7. Oktober 2019 kl. 19.21
Punkt 2:
Hvilke bestyrelsesmedlemmer er klar på en tørn mere,
og hvad indebærer det. Hvilke arbejdsposter kan man
tage ansvar for. Hvor meget tid kan der afsættes.
Alle er klar på en tørn mere, vi ønsker at opnormere til
fuld besætning i bestyrelsen.
Der mangler beskrivelser på arbejdsposter/opgaver der
kan uddelegeres, før vi kan involvere flere i driften af
klubben.
Input til liste af arbejdsopgaver laves inden 10. sep.
Punkt 3:
Nye bestyrelsesmedlemmer. Hvem er klar.
Hvilke profiler mangler vi.
Vi har flere emner, og opfordrer medlemmer der ønsker
at deltage i det frivillige arbejde og evt. bestyrelsen til
at melde sig. Bestyrelsen ønsker at fremme ligestilling
opfordrer derfor alle til at søge uanset køn eller
etnicitet.
Bestyrelsesmedlemmer vil være til stede i klubben
lørdag en 14. september 11-12:30 og lørdag den 28.
september 11-12:30, så man kan høre nærmere og evt.
melde sig som frivillig.
Punkt 4:
Økonomi hvad er status.
Hvor ender 18/19 ca.
Budget for 19/20
Hvilke store poster kan der komme det næste år.
Egenbetalinger til Fondsansøgninger og klubrumspuljer.
Mål til ny kunstgræsbane.
Økonomien ser sund ud, årets mange investeringer
giver selvfølgelig minus i 2018-2019 regnskabsåret,
men næste regnskabsår 2019-2020 står rigtig positivt
og med stort råderum.
Punkt 5:

Status på ansøgte fonde og klubrumspuljer.
Er der andre ting der kan søges til.
Der er søgt Mærsk fonden til nogle store ting til
klubben. Der er også søgt klubrumspuljen om hjælp til
lys og nye mål.
Punkt 6:
Status på Webshop, Hjemmeside og Funding forsøg.
God trafik og omsætning – funding forsøget får en
ekstra omgang.
Punkt 7:
Den nye Kunst er ved at være klar, hvordan skal den
åbnes. Har vi hvad der skal bruges til at tage den i
brug.
Banen forventes klar i slutingen af September.
Lysmaster og hegn starter i næste uge. Strømudtag i
master er med. Mulighederne for banepleje undersøges
nærmere.
Indvielse af banen drøftet.
Punkt 8:
Sponsorater generelt. Skal vi ikke prøve med en
kampagne på web omkring bandesponsorater til den
nye bane.
Drøftet, bl.a. de nye muligheder for visuel eksponering i
forbindelse med den nye kunsts indvielse.
Min. 2 års perioder for nye sponsorater.
Punkt 9:
Anlæg generelt, egen vedligehold af bane. Hvor står vi.
Søren er på 30 timer, skal der laves om på det.
Drøftet. De unges brug af anlægget både inde og ude.
Punkt 10:
Oprettelse at akademi i samarbejde med skolerne.
Borch har sendt et oplæg.
Drøftet, generel opbakning, målgruppen skal skærpes,
og muligheder konkretiser.
Punkt 11:
Etablering af trænerrum.
Plan for etablering af trænerrum ved siden af kontoret
drøftet. En nødvendig facilitet når der søges om 1.
stjerne niveau i DBU-licens systemet.
Punkt 12: Stjernen- Hvordan kommer vi i mål- vi aftalte
sidst at der skulle ansættes en person mere på fuld tidA-licens er påkrævet.
Drøftet hvordan vi sikrer den rigtige besætning af
trænere i forhold til ansøgning af DBU-licens.
Punkt 13: Senior fodbold i GVI status.
Senior bold er voksende, både mænd og damer.
Punkt 14: EVT
Der er købt Veo kamera-system til at optage kampe.
Klubbens netforbindelse er for langsom til at få
fuldudbytte af systemet i GVI.

Skal eSport være en del af GVI i det nye DBU projekt.
Vi venter til i har flere ressourcer.
Fredagsbar for trænere et par gange i efteråret.

