
Referat af bestyrelsesmøde i Gauerslund IF 9.4.2018 kl. 19.00 
 
Deltagere: Frank Buchmann, Emil Damm Wiemann, Anders Thorbøl, Allan Brunbakke, Kennet Andresen 
 

1. Status fra forretningsfører (Frank på vegne af Lars) 
Status blev gennemgået i fht.: 
- Samarbejde med skolerne 
- Sportsfest 
- Fodboldskole 
- FCM samarbejde 
- Spillertøj og webshop 
- Nye materialer  
- Træneruddannelse 
 

2. Opdatering fra sportsudvalg (Anders) 
Anders Thorbøl orienterede om han er valgt som formand for Sportsudvalget, og Lars Peter er valgt 
som næstformand. Herunder hvem der er årgangsansvarlige for hvilke årgange samt hvordan de 
øvrige poster er bemandet. 
Desuden blev orienteret om hvilke opgaver der forventes løst fremadrettet i Sportsudvalget. 
 

3. Strategiseminar (Allan) 
Det blev besluttet at gennemføre et strategiseminar. Allan kommer med oplæg til processen på 
næste bestyrelsesmøde. Her aftales også dato. 

 
4. Kontingentudvalg (Anders) 

Er ikke startet endnu. Det blev foreslået at tale med andre klubber med erfaringer for 
differentierede kontingentsatser i fht. frivilligt arbejde, så vi han drage nytte at deres erfaringer. 
Kontingentudvalg kommer tilbage med forslag til fremtidig kontingentstruktur. 

 
5. Orientering omkring forretningsfører (Frank/Allan) 

Der blev orienteret om, at Ulla Pontoppidan starter som forretningsfører pr. 1. juni 2018. 
 

6. Golden League stævne, herunder problematik på U12 (Frank) 
U12 har meldt ud til forældre på årgangen, at der ikke deltages i Golden League stævne i 

Gauerslund. Bestyrelsen har indskærpet overfor årgangen, at det ikke er en mulighed at trække sig 

fra stævnet. 

7. Tøjsponsorater (Allan) 
Det er besluttet at der arbejdes med en model lignende sidste år, hvor de enkelte årgange havde 
mulighed for at tegne tøjsponsorater. Modellen ændres dog, så alle pengene ikke går i en fælles 
pulje, men i stedet fordeles med 1/3 til klubben og 2/3 til årgangen, for at forstærke incitamentet. 
De sponsorer som tegnede sidste år, betragtes som tegnet i år.   

 
8. Brug af klubbens penge i forhold til forpagter (Frank) 

Klubben diskuterede politikken for hvem der skal betale og hvad der kan købes på klubbens regning 
i forbindelse med møder i klubben. Allan formulerer forslag til en politik som fremlægges på næste 
bestyrelsesmøde. 

 
9. E-sport (Frank) 



Der er igangværende forhandlinger med partnere til at drive e-sport i GIF samt proces i gang mht. 
at finde lokaler m.v. 
 

10. Omklædning (Frank) 
Nummerering af omklædningsrum tages i sportsudvalget. 
 

11. IKC 
Det er vurderet at forudsætningerne for IKC er ændret en del, eftersom der ikke længere forsøges 
opnået selvstyre, hvorved risikoen for sportsforeningerne er minimeret. Det vil derfor forsøges at 
opnå en bestyrelsespost i IKC med en repræsentant fra fodbold. 
 

12. Evt. 
 


