Referat BM møde 1. Juli 2020
Til stede: Jesper, René, Stine, Kristian, Ulrik N, Kenneth
Fraværende: Ulrik B
1. Asembly voting og Generalforsamling.
Generalforsamling bliver uge 41, ons 7/10 kl. 19.00. Kenneth / Ulrik/ Jesper
laver online set-up til generalforsamling samtidig med det fysiske, og
gennemgår dette på næste BM-møde. Der vil også sendes link ud til alle når det
er klart.
2. Økonomi - der er ikke ændringer til økonomien ift. sidste møde, men er ved
ligge de sidste tal og status præsenteres på næste BM-møde. Det ser fornuftigt
ud ift. budget, som ser ud til at holde. Der arbejdes med af afvikle gæld, og der
holdes øje med der er materialer nok. Eftersom vi har ligget stille i et par
måneder har der været lidt luft ift. drifts- og materiale delen.
3. Pigefodbold. Vi har fået en henvendelse fra B93 / Gregers, hvor en del U16
spillere tilbydes, mod en del forpligtelser. Vi ser gerne nye medlemmer, men på
GVIs set-up og betingelser, så derfor siger vi nej tak til dette.
Der er en lille udfordring på 08/09, med for få, hvor vi nu kigger på et
samarbejde med JB, da de har samme udfordringer. Vi håber på et samarbejde
der starter eget sommeren. Stine styrer projektet.
Pigeraketten er bestilt og vores aktiv og på vores aktiv sommer er der 72 piger
tilmeldt. Der skal laves noget hand-out til dem der kommer fra skolerne i uge
32, også ift. støtten fra TrygFonden, for Aktiv sommer- piger. Stine laver flyer
sammen med Boye.
4. Bestyrelse fremadrettet, hvem er på og hvem stopper. Der laves en oversigt der
er klar til til Generalforsamling, som skal sættes op til Asembly voting. I den
nuværende bestyrelse stopper Kenneth, og hans arbejdsopgaver skal
fremadrettet fordeles. Der arbejdes allerede nu på et par nye emner.
5. Trænerkabalen, Der er stadig enkelte huller, og der arbejdes på ændringer.
Kristian hjælper Bjørn og Rene Z , der har ansvaret for første gang, som gør det
rigtigt godt, men med lidt bump på vejen. For pigerne kigges der på at holde og
øge kvaliteten på træningen.
6. Ny-ansættelser / funktioner – kort status:
Kristian Boye fuldtid admin og talentchef U5-10. Der skal være mere tid ude på
banerne, det skal gennemgås hvordan det kombineres med admin arbejde, nu
hvor Corona er overstået og vi forventer fuldt program efter sommerferien
Bjørn Rasmussen – halvtid. Skal fortsætte – godt job med licensarbejdet og
resten af det arbejde der leveres.
Rene Zedler – fortsætter arbejdet som Head of Coach og senior medansvarlig.
Kigges på evt. optimeringer efter sommerferien.
Peter Bang: Målmandstræner. Peter lavede en stort set-up som blev bremset
pga. Corona, men som skal rulle videre efter sommerferien.

7. Sponsor og 100-år. Der har været en ok udvikling og vi har fat i nogle storsponsorer, herunder ejendomsmægler og auktionshus. Der prøves at blande 100
års tanker ind i nye sponsorater. Som tidligere udsendt samler UlrikN grupper
indenfor forskellige områder omkring jubilæet.
8. Evt. - vi ønsker mobile pay i webshop, Kenneth fixer. Infoskærm laves om til
DBU løsning - Kenneth kigger på dette over sommeren.
9. Næste BM-møde 19/8 - 1800

