
 

 

BM – møde 12. september 2022.  

Til stede: 

Bjarne, Jesper, Ulrik N, Ulrik B, Kristian, René 

 

1. Økonomi – René 

Det sidste justeres på budget på nogle af de poster vi kan regulere lige nu. Der er fundet en 

ny revisor, og de går i gang med regnskabet, hvor René og Tusse har møde med dem næste 

uge. 

 

René har været i dialog med kommunen ang. rengøring toiletter, dobbeltbetaling af løn, 

forpagtning osv. på kommune-kontoen, der gør vi har penge til gode. Endelig skal der lige 

tages en snak med Karsten ang. timer. Der skal også følges op med Bistro 28 ang. vand og 

strøm. 

 

Det vi kan se på budget er at lønninger gør en del op pga. flere ansatte, herunder en 

børnetræner, og at vi stiger på pige-delen. Generelt bruges der mange midler på bredde-

fodbolden og ungdom. 

Endelig skal der generelt tages en snak med Bistro 28 om ny aftale. 

 

Alle kigger på budgettal og kommer tilbage til René med kommentarer. 

En overvejelse kunne være at budget på marketing. 

 

Helt tydeligt mangler GVI sponsoraktiviteter og der sættes kampagner i gang for at prøve at 

løfte flere indtægter. 

 

I tillæg til dette har vi brug for flere frivillige samt en informationskampagne til medlemmer og 

forældre ift. næste års budget, hvor vi har brug for at finde flere midler der hjælper klubben 

med at forbedre det forventet underskud. 

 

2. Sponsorater& brand/PR 

Der laves en sponsoraktivitet hvor vi spreder blandt medlemmer og interesser af klubben, de 

opdaterede sponsorpakker vi kan tilbyde. Tanken er at det kan øge indtægter ved at gøre det 

lettere for alle medlemmer at kunne overskue sponsorater – alt fra kamptøjer på Senior 1 til 

tøjsponsorater for U-hold.  

 

Vi kigger generelt på opsætningen for tøj-salg ungdom vs. sponsorerede tøjpakker. 



 

Vi får også henvendelser fra virksomheder der ønsker at benytte sig af arbejdskraft fra GVI 

medlemmer men det vurderes at dette ikke er relevant, da medlemmer ikke ønsker at deltage 

på dette og det økonomisk ikke er holdbart, ift. de forslag vi har modtaget. 

 

Ulrik N / Boye kommer tilbage med en plan for en evt. PR og branding kampagne, herunder 

budget. 

 

 

 

3. Opdatering personale og medlemmer. 

Vi har de sidste par haft solid vækst, men vi oplever lige nu en svag stagnation, samt høje 

omsætningstal på medlemmer ind/ud. Generelt holder vi den overordnede medlemsramme. 

Isoleret for piger har vi 251 medlemmer og stadig i positiv vækst. 

 

Christian Theilgaard er gået op i tid med 3 dage om ugen. 

Vi har også fået Irvin som fuldtidsansat børneudviklingstræner. 

 

4. Plan for at finde nye bestyrelsesmedlemmer. 

Stine fortsætter ikke, så der skal findes en plan for nye medlemmer. Der er afholdt et par 

møder med mulige emner. Vi skal finde nogle medlemmer der har kompetencer der 

komplimenterer det generelle arbejde. 

 

5. Jubilæum 

Afrunding på 100 året - Gave fra støtter- Plan for hvordan vi skal bruge pengene. 

Der er brugt en del på nye Bander. Bogen om GVI Skal uddeles til alle medlemmer- der skal 

findes frivillige, hvor Sven og Lerche tilbyder hjælp og Boye planlægger med dem. Vi er gået 

tilbage til gammelt logo, vi kører trøjer færdige på jubilæumsdesign, og vender tilbage til 

normale GVI-trøjer. 

 

Det blev generelt gennemgået de midler vi har fået til støtte fra forskellige medlemmer. Der 

laves et skriv hvor vi takker for dette og hvad pengene er gået til. 

 

6. Anlæg 

Der skal laves en plan for græsbanerne i GVI, gerne en vedligeholdelses plan på lang sigt. 

Vi kan godt bruge en frivillig dag til net i mål mm. 

Der kommer nyt lys på Kunst 2 senest 5.december. 

Tribune: der skal laves 2 tilbud på projektet, så der kan søges penge.  

General opgradering på net, men der er mange der slæber mål og hænger i net. Der skal tales 

med trænerne om dette, men problemet er mest fra skolelederne.  

 

7. Webshop 

Denne skal genopbygges snarest – i den forbindelse skal processer omkring webshop 

gennemgås. Hvad skal der på og hvordan administreres den. Peter Klarer det nu men det 

halter lidt, kan vi finde en ekstra så der kan holdes åbent en ekstra dag. Der skal også findes 

en der kan lave klub ordrer. 

Skal der laves en shop der er nemmere at ændre på udvalg: 

Der skal findes en trykker der ikke er formanden på frivillig basis. 

 

8. Affaldssortering 



Projektet skal i gang, det sidste skal lige på plads, så det kommer i gang i løbet af september. 

Vi mangler beholdere der skal købes. Det skal være en model der kan indeholde plasticposer. 

 

9. Skoler på anlæg 

Der skal sættes krav mod skoler der ødelægger og misbruger anlæg. Vi skal være strammere 

med at få dækket de skader der bliver påført at klasser der bruger anlæg. 

 

10. Fremtidig strategi for klubbens fysiske rammer 

Sportsudvalget har lavet skriv for hvordan klubbens fysiske rammer for trænere og ledere. 

Bestyrelsen har gennemgået redegørelse har spørgsmål tilbage til sportsudvalget, hvor René 

tager dialogen videre. 

 

11. Generalforsamling 

Tirsdag d.2510-2022 Hvordan skal den afholdes. 

Bjarnes søn har tilbudt sig som dirigent 

Der skal indkaldes, Jesper sender indkaldelse. 
 

 

 
 

 

 


