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Det har været en rigtig god sæson på mange måder og jeg synes, at vi alle kan være stolte af vores klub. På det sportslige har vi haft rigtig godt fat i vores modspillere. Der har virkelige været
mange flotte resultater:
Vi er en klub, som har godt gang i udviklingen og vi skal være stolte over vores klub.
Ved sidste optælling havde vi 624 medlemmer og er dermed 7080´s største forening.
Det skyldes ene og alene vores engagement i hverdagen – trænere, ledere, forældre, bestyrelsesmedlemmer – ja alle i og omkring klubben.
Vi bliver omtalt på DBU møder i forhold til vores pigeraketten, som I DBU kredse ” hedder det
Gauer-modellen”.
Gauerslund bliver omtalt vidt og bredt for vores positiv fremgang på flere områder og det skal vi
som klub være stolte af og forsætte det gode arbejde.

Vores Frivillige
Der bliver lavet et kæmpe stykke frivilligt arbejde på alle hold, og der skal lyde en stor ros fra klubbens bestyrelse til alle klubbens trænere og frivillige. Således ville alle de elementer, som gennemgås i beretningen ikke kunne være gennemført uden frivillige.

Forsat fokus på uddannelse af klubbens frivillige
Vi har igen i år, satset på mere uddannelse og har haft 4 trænere på FCM akademiet. Det gør vi
igen år, som led i vores samarbejde. Samtidig ændrer DBU deres uddannelses struktur og rangerer klubberne efter hvor mange de uddanner samt niveauet. Det er formandens opfattelse at dette
alene gøres for at tilsikre DBU en ensporet fokus på deres uddannelser. Dette alene i forhold til deres krav for at klubberne kan leve op til rangering & licens kravene.
Det er min overbevisning, at hvis ikke vi udvikler os, så kan vi ikke imødekomme de stigende krav
som vi møder. Så snart vi ikke forsætter med at udvikle os, er der fare for at vi bliver overhalet.

Samarbejdet med FCM
Vi har et godt samarbejde med FCM og har haft nogle gode oplevelser i år.
Vi har haft besøg af superliga profiler.
Afholdt målmands akademi.
Vi haft 4 piger på FCM U14 talentholdet. Hvilket er en flot præsentation.
samt 2 drenge, som er udtaget til deres U13 og U14 hold.
Der er dog en ting, som har bekymret bestyrelsen og sportsudvalget.

Nemlig DBU´s ensidige tilgang til udvikling af de bedste spillere i alderen 10-12 år – Top Center
tiltaget.
Et tiltag, som er blevet presset igennem og meget udskældt i bredde kredse og ikke mindst FCM
Tidligere havde FCM 5 steder, hvor man kunne udvikle unge i alderen 10-12 år. Efter indførsel af
Topcenter, så er der kun 1 hold, hvilket naturligvis gør at færre får den udvikling, som det i bund og
grund handler om.
Vi har dog en god dialog med FCM om at udvikle nye tiltag og forsætte udviklingen med vores
unge spillere.

Kunststofbanen
Kunststofbanen er i brug og det er fanstatisk at se så mange børn, uge og ældre bruge banen.
Ja – faktisk, så kunne vi godt bruge en til J

Nyt materialeskur
Vi har haft en arbejdsgruppen nedsat for at kigge på mulighederne for at få lavet et skur, som
kunne gøre det nemmere for vores trænere at hente vores materiel. Det er endeligt lykkes at få
økonomien på plads. Skuret bliver på ca. 140 km og kommer til at ligge imellem kunststof og opvisningsbanen, således skal man ikke længere ned i kælderen for at hente bolde og andet materiel.
Praktisk vil projektet køre igennem kunststofgræs foreningen. Der er støtte fra kommunen og lokale sponsorer og frivillige kræfter. Det frigiver også plads til flere omklædningsrum, som er tiltrængt efter at der bliver større og større pres på forholdene i Gauerslund Hallen.

Fremtiden for Gauerslundhallen
IKC 7080 projektet har været lidt af en bølgegang i årets løb.
Vi har igennem hele projektet arbejdet for at skabe bedre rammer for foreninger, borgere og virksomheder i 7080. Bestyrelsen har ikke været enig i den måde vi skulle nå dertil. Vi synes det er
vigtigt at man arbejder efter princippet: tæring efter nærig. Dvs. bevise at projektet kan stå på egne
ben før man bruger alle pengene. Vi anser det ikke som et krav, at vi som forening skulle overtage
driften fra dag 1, men ønskede at kommunen først udbyggede og skabte de ønskede forhold for
hele 7080 og ikke omvendt. Vi er en forening og skal ikke også påtage os by -og lokalsamfunds
opgaver i 40-60 millioners klassen. Derfor at jeg naturligvis også meget ked af at komme på forsiden i den lokale avis og udhænges som ansvarlig for projektets død. Især når dette ene og alene
kan tilskrives den nuværende IKC bestyrelse. Jeg har efterfølgende haft møde med kommunen får
at høre om det er et krav, at vores klub skulle være med i bestyrelsen for at man kunne blive et
selvstyre og svaret var klart: Nej, men vi ser det gerne. Det er klart at så stort et tillidsbrud er
svært at komme uden om.
Vi ønsker stadigvæk de bedste rammer, men det skal være Vejle Kommune, som udbygger og
skaber dette fundament i samarbejde med 7080´s borgere, foreninger og virksomheder.
IKKE OMVENDT.

Samarbejde på tværs er vejen frem

Derfor deltager vi også i BID 7080, som arbejder på netop at skabe bedre samarbejde på tværs
samt nye aktiviteter i bredt samarbejde.
Derfor er det glædeligt at vi er gået sammen med øvrige foreninger om at afholde en sportsdag,
hvor byens borgere kan prøve flere idrætsgrene af. I samme uge afholder vi vores årlige sportsdag, gadefodbold og invitere klubbens frivillige til sommerfest på Brejning hoved, som sidste år.
En dag, hvor klubbens frivillige trænere og ledere med påhæng kan hygge sig sammen.
Vi havde i maj vores årlige sportsdag og hvilken dag. Der blev spillet en masse kampe og hygget
og sidst på dagen fik vi også kåret årets hold i gadefodbold.
Gauerslund IF arbejder sammen med Englystskolen og Fælleshåbsskolen om at vi skal drifte et
valgfag på hver skole, aftalen skal ses som en mulighed for at udvide samarbejdet og vi håber på
at det kan skabe flere frivillige trænere i klubben. Lige nu ser vi ud til at få et par trænere om året.
Asylligaen har også været forbi Gauerslund og med mere eller mindre succes, men der kigges
mod Gauerslund, når man ønsker nye og spændende muligheder for samarbejde.

Økonomi
Vi har en sund økonomi og kommer i år ud med et overskud på ca. 40.000 mod forventet underskud. Det skyldes det faktum at vi ikke har påbegyndt arbejdet med skuret, som dog viste sig at
være et større økonomisk projekt end først antaget, men så får vi også et skur der kan imødekomme vores behov samt fremtidige.
Vi indførte tøjpakke for klubben medlemmer. Vi havde et ønske om, at det skulle være en 0 løsning for klubbens medlemmer, ved at hver årgang fik sponsorater til klubben.
Det kræver at hver årgang tager del i arbejdet og vi må desværre sande, at det lykkes 3 årgange
at få sponsorerne på plads – Vi vil igen i år arbejdere endnu hårdere for, at vi kan slippe for den
ekstra opkrævning, men så skal vi arbejde sammen.
Hvis det ikke lykkes, vil klubbens medlemmer forsat blive opkrævet penge for en tøjpakke.
Vi har haft flere kommercielle tiltag i år for at imødekomme det større pres på indtægter uden at
skulle hæve kontingentet.
Vi har haft tilgang af stævner via Young Guns Stævner og arbejder på et større stævne med ca.
128 hold i 2018.
Fodboldskolen afholdte vi endnu engang og havde over 160 spillere - en stor tak til de frivillige trænere. I år havde vi påtaget os bespisning, hvilket har gjort at vi tjente penge på fodboldskolen.
Vi har afholdt lotteri, hvilket har givet os et overskud på ca. 19.000 dkk.
Flere sponsorarter på årgangene, hvilket er dejligt.
Det kan også nævnes at vi i samarbejde med Kunststofbane udvalget har fået sponsorer ind, hvilket frigiver økonomi til bla. skuret.
Vi ansatte også en forretningsfører, for at flytte en del af den daglige drift væk fra klubbens bestyrelse samtidig med at der skulle arbejdes med flere kommercielle tiltag.
Vi nåede dog knap nok i gang, før denne person stoppede af personlige årsager.
Vi har dog ikke givet op og arbejder på at have en ny kandidat klar til efter sommerferien.

Fremtidens kontingent struktur og model
Bestyrelsen har indstillet forslag til at der nedsættes et kontingent udvalg, som skal kigge på fremtidens model og struktur for klubbens medlemmer.
Vi balancerer på økonomien i dag, men oplever et stærkt stigende pres på flere fronter, som vi skal
være klar til.
Færre frivillige er et område, vi skal og bør være opmærksom på.
Der er et stigende ønske fra de bedste spillere om at træne mere og dermed stiger presset på vores frivillige også.
Sportsudvalget har truffet beslutning om at vi bør arbejde med IKKE-forældre trænere fra U13.
Dette kan medføre omkostninger til vores trænere. Tiden er måske også, at kigge på en aflønning
til de trænere, som uddanner sig og som ligger en meget stor arbejdskraft i klubben.
Det er således bestyrelsen ønske at kigge på en model, som kan imødekomme flere elementer.
Vi vil kigge på muligheden for differentieret kontingent, dvs. kontingent efter niveau, aktiviteter og
indsatser ved at kigge på klubber som Triton Svømmeklub, Silkeborg, Sønderjyske.

Tak for denne gang.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til:
Lars Peter Nielsen, Lilian Rohde, Thomas Stensgaard, Carsten Glenstrup som i de sidste par år
har været en del af bestyrelsen. -Tusind tak for din indsats her i klubben.
Til slut en stor tak for et godt samarbejde i bestyrelsen, med idrætsforvaltningen, med kultur – og
idrætsudvalget, lokalrådet, handelslivet og ikke mindst klubbens sponsorer samt klubbens trænere,
ledere og medlemmer.

Hermed afsluttes formandens beretning.
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