Referat
Bestyrelsesmøde i Gauerslund IF Fodbold, 02.10.2017

Deltagere:
Frank, Thomas, Anders, Pia, Carsten, Lars Peter, Allan (referent) og Lillian

Nyt medlem i bestyrelsen:
Velkommen til Anders. Anders gav en kort præsentation af sig selv.

Forretningsfører:
Velkommen til Pia, som lige er startet som forretningsfører i Klubben.

Skur-projektgruppe
Pia er i gang med at finde ud af hvordan vi kan skaffe finansiering til skuret. En af mulighederne kan være et
julelotteri, som forventes at kunne skaffe 20-30.000 kr.

Økonomisk orientering
Regnskabet blev gennemgået.
Det blev besluttet at Pia, Lillian og Allan forsøger at optimere kontoplanens opbygning og periodiseringer af
budgettet og bogføringsposterne, så budgetopfølgning bliver nemmere. Lillian, Pia og Allan sætter sig
sammen i løbet af december måned. Pia indkalder.

IKC
IKC efterspørger klubbens holdning til projektet, specielt efter Frank er trådt ud af IKC’s bestyrelse. GIF
bestyrelsens holdning til projektet blev diskuteret og Frank fik til opgave at nedfælde det på papir og sende
det til IKC.

FCM
4 superligaspillere fra FCM kommer mandag den 9.10 og træner nogle af vores spillere. Der har været så
stor interesse for træningen at der ikke bliver plads til alle.
Muligheden gives derfor kun til U12 og U14.
Der er målmands camp med FCM den 19. november fra 9.30 til 14.30.

Der er teknik dag den 22.10., hvor FCM også kommer og træner nogle af vores spillere.

Senior
Der skal findes en ny 1. holdstræner, 2. holdstræner og en ny træner til u19. Anders og Frank arbejder på
en plan for hvordan der kan findes nye trænere som har en tættere tilknytning til klubben, så der kan blive
større kontinuitet.

Fælleshåbskolen:
Frank har udarbejdet oplæg, som det blev besluttet at sende til Fælleshåbskolen.

Diverse orienteringspunkter
BID 7080 – vi indgår i en positiv dialog om at lave arrangementer sammen med BID 7080
Sponsor arrangement i fbm. sidste 1. holds kamp – initiativ til sponsorarrangement hvor vi fortæller om
klubben, inviterer sponsorer på mad og til at se en kamp.
DBU-undersøgelse – Frank undersøger hvordan den kan sendes ud – om det kun er på mail. Det blev
besluttet at gennemføre undersøgelsen. Enten via DBU eller gratis.
Trænermøde – skal snart arrangeres. Evt. den 24. og 31. oktober.
Overfyldte hold og træningstider – der er hold som er vokset rigtig meget og hvor det kniber med at være
på de tildelte baner. Næste gang der planlægges træningstider, forsøges planlagt så de unge (der er
afhængige af forældrekørsel og tidlige sengetider) får flest mulige tider mellem 17 og 19 og de ældre
spillere først træner herefter.

