G r e v e f o dbold
Bestyrelsesmøde GF – tirsdag 4. december
Deltagere:
Charlotte Preisler, Formand, Jens Nørgaard, Pernille Hald Olsen, Jari Leander, Martin Eyrich, Kenneth Hansen
Godkendelse af dagsorden:
• Dagsordenen blev godkendt
Hvordan ser bestyrelsen ud i år 2019:
• Eventuelle medlemmer, som er i tvivl om de har den fornødne tid, vender tilbage senest i starten af januar.
Pernille:
• Vi har fået tilskud fra GIC på over 100.000,- til boldbure. Pernille har travlt, så Charlotte & Martin overtager
projektet. De får tilsendt materiale fra Pernille.
Jens:
• Det ser godt ud med økonomien, og resultatet bliver sandsynligvis bedre ud end budgettet.
Jari:
• DBU Licens – enighed om, at klubben skal søge licens i 2019.
• Alle i klubben betaler kontingent - fra 2019 også HS1. Kontingentet bliver ikke hævet - samme niveau som 2018.
• HS1 – ny struktur med Dennis Hald Olsen og projekt ”Egen Avl”.
• DS1 – klubben vil gerne prioritere DS1 igen. Undersøgelse og møder vedr. model og form. Pt. med U18 pigerne.
• Pigeafdeling – Pernille bliver sportschef for de ældste piger samt leder og ansvarlig for pigernes sportslige udvalg.
Hun er allerede i fuld gang med diverse møder med trænerne.
• Enighed om at promovere klubben bedre. Både digitalt og på print samt i forbindelse med Blå Bølge.
• Der er udarbejdet handlingplan for model vedr. mental robusthed. Klubben har tilknyttet mental coach Brian Jensen,
der også arbejder for FCK. Fase 1 starter i januar 2019 med workshop, hvor andre af kommunens fodboldklubber samt idrætsforeninger er inviteret med.
• Enighed om at klubben skal have årgangsledere, der overtager nogle af holdledernes og holdenes opgaver.
Der skal udarbejdes handlingsplan, årshjul og budget. Charlotte har aftalt opstartsmøde.
• Trænerkabale ser meget positiv ud.
Kenneth:
• Oplæg til sponsoraftaler på forskellige niveauer – Bronze, Sølv, Guld & Platin, samt Hovedsponsor.
Hvordan skal det udbydes og hvad skal der betales.
Martin:
• Skal tjekke Sydbanks fond for tilskud til kamera.
Evt.
• Diskussion om fremtidig tøjaftale.
• Materialer: Det er frustrerende, at folk ikke tager mere ansvar for materialer. Det koster klubben dyrt,
når der ikke bliver taget ansvar for bolde m.m. Hvor er den generelle ansvarsfølelse?
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