
 

 

Referat Bestyrelsesmøde 19jan – 2020 

Deltagere: Ulrik B, Ulrik N, Stine, Jesper, René, Kenneth, Kristian 

 

Økonomi 

Økonomi blev gennemgået, med status på budget 2020. 

Der er lidt usikkerhed om tilskud fra kommunen, men det forventes at dette holdes på den standard der er 

fra 2019. Der forventes desuden en mindre stigning på medlemstal, så indtægt øges på det område.På BM-

mødet afventer vi stadig den store kontingent-kørsel slut januar. 

Fodboldskolen forventes at køre med samme succes som sidste år, med min samme antal med afvikling i 

uge 27.  

Gager for 2020 ser ud til at holde med en lille nedgang.  

Altafgørende for at vi kan holde budget for 2020 er sponsoraftale og støtte fra fonde, hvor det forsøges at 

holde det på samme niveau for 2019. Samlet står budget 2020 nogenlunde til at holde som præsenteret på 

Generalforsamlingen. 

Det er stadig ambitionen at der spares hvad der kan, uden at det går ud over kvaliteten og driften af 

klubben, f.eks. ved at have kraftig styring på holdtilskud, løbende omkostninger mm.  

Alle tal er tilgængelige på kontoret. 

 

Status siden sidste møde + nye punkter 

Licensansøgning og det i gang værende arbejde. 

Der er afleveret budget-papirer og arbejdet er sat i gang. Der er ansat 2 halvtidsansatte der får mere 

struktur på udviklings- og træningsopbygningen. Første deadline er at der til første auditørmøde 5feb, 

påvises at strukturen er sat i gang. Konkret er der allerede afholdt møder med alle årgange, og der 

præsenteres en manual til alle trænere.  For yderligere spørgsmål kan man rette henvendelse til Kristian 

Boye. Overall er opgaven, at vi i maj måned har implementeret så godt, at vi får vores stjerne i maj 2020. 

På BM-mødet var der en kort gennemgang med René og Bjørn ang. det fremadrettede arbejde og 

licensarbejdet, som sammenfattede vigtigheden af at få hele klubben og trænere med på dette projekt. 

Korte- og langsigtede mål for vision, strategi og målsætning for børne- og ungdomsfodbolden i GVI. 

Bestyrelsen har valgt at nedsætte et udvalg, der skal gå dybere ned i dette arbejde, hvor vi med input fra 

licensarbejdet, ser et behov for en yderligere konkretisering af dette. Det forventes at der præsenteres et 

dokument i 2020, sammenhængende med arbejdet for licensansøgningen. 

 



Fodboldskole og stævner i 2020  

Der er fundet ansvarlige for fodboldskolen, og arbejdet skal sættes i gang med at finde sponsorer, samt at 

der lægges på webshop til tilmelding.  Der arbejdes på at finde nye tiltag for at gøre fodboldskolen endnu 

mere attraktiv. 

For stævner i 2020 bliver der lavet en plan, hvor mulighederne er udvidet pga. 2 kunststof-baner, men der 

er også mulighed for indendørs stævner. Stævnerne skal være klubbaseret, da det giver gode oplevelser og 

god økonomisk støtte til klubben. Det er også noget der samler klubben når der er store fælles projekter. 

Rene vil være styrende fra Bestyrelsen, og nedsætter et udvalg med dette, og sætter arbejdet i gang. Plan 

skal fremlægges snarest. 

Sponsor status 

Der skal laves en skarpere profil på hvad man få ud som sponsor. Desuden leder bestyrelsen efter en profil 

der kan lave det grundlæggende salg i lokalområdet.  

Der skal mere fokus på de gode historier der er hernede, og så skal der presses mere på vores 

samarbejdspartnere. Konkret skal der ske følgende de kommende uger: 

Trøjesponsorater for 1. holdet skal fornyes. Der skal opdateres på bandesponsorater. Der skal laves en 

opdatering på databasen ift. dem der ikke har hørt fra os. Sponsornyhedsbrev skal etableres til at blive 

sendt ud en gang i kvartalet. 

Der skal laves et separat oplæg på pigefodbolden ift. sponsorer.  

Der søges på og er sendt ud på forskellige fonde. 

Endelig laves et oplæg til medlemmer om at finde emner til evt. sponsorater. 

 

Pige/dame fodbold status 

Senior 

Seniorafdelingen er presset, og GVI er den eneste klub i Gentofte Kommune der har damefodbold lige nu. 

Derfor vil vi række ud i Gentofte Kommune og lave et samlet hold i GVI for hele Gentofte Kommune kaldet 

Gentofte Q. Jesper og Stine vil afsøge de andre klubber i Gentofte Kommune, og vurderer om der ligger en 

interesse. Princippet med Gentofte Q kunne også være noget der starter fra U15-16. 

Pige 

Der er lavet et årshjul for pigeområdet. Der afvikles 4 arrangementer om året på tværs af årgange. 

Pigeraketten, Masby Cup, bio-tur og årsafslutning er dele af arrangementerne. Desuden afholdes 

trænermøde august og december evt. også med holdledere, og forældremøder i januar og august.  

Alt dette forankres i et årshjul af Stine og præsenteres på næste BM-møde. 

Desuden skal der i øvrigt kigges på rekruttering på nye rene pige-årgange, og opbygge en frivilligbank på 

dette område. Hvad skal arbejdet i frivillighed banken indeholde. 

 



 

100-års jubilæum 

Der er nu i Bestyrelsen nedsat et udvalg, som præsenteres på web og Facebook snarest. 

Der kigges lige nu på: 

- Selve dagen og afvikling 

- Dialog med Støtteforeningen omkring jubilæumsbog og udstilling i klubben, hvor arbejdet er i gang. 

Beslutning af oplag og uddeling. 

- Specielt merchandise for 100-året herunder tøj til spillere 

- Showkamp – hvornår og med hvem 

Udvalget består af Jesper og Ulrik, samt medlemmer der hentes ind fra klubben og desuden et samarbejde 

med Støtteforeningen. 

 

Anlæg 

GVI overtager driften af vores kunstbaner, pr. jan/feb 2020 

Der skal dertil en ny jobbeskrivelse til vores forvalter, så kvaliteten sikres af det arbejde der udføres. 

Der kigges på Gym-salen ift. de aktiviteter der er derinde, hvor den skal prioriteres til fodboldorienterede 

tiltag, og tiltag for GVI egne hold. 

Ellers er der stor tilfredshed med den nye kunst og anlægget, og der er stor fokus den generelle kvalitet i 

klubben – inden- og udendørs. 

 

 

 

 

 

 


