Bestyrelsesmøde i Gauerslund IF Fodbold
Tid og sted:

Onsdag d. 8/4-2020 kl. 19.30 videomøde

Tilstede:

Anders, Ilhami, Thomas, Jesper, Kurt, Martin og Torben

Ikke tilstede:
Referat:
1) Kommunikation vedr. status på COVID-19 til medlemmerne
a. Oplæg fra Torben.
i. Done. Lagt op på facebook.
b. Indflydelse på forårets/sommerens aktiviteter, heriblandt udsættelse af sportsfest.
i. Mht. U5/pigeraketten opstart så afventes dette indtil vi kan starte op på
foreningsaktiviteter.
ii. Facebook gruppe kigger vi på at lukke ned, så det kun er Gauerslund IF Fodbold siden.
Aktion Torben.
iii. Tidspunkt for Sportsfest afventer vi med.
iv. Fodboldskole afventer vi fra DBU.
2) Baneudvalg v. Kurt
a. Budgetoverskridelse på 5.000kr, grundet ny løsning uden kørepenge.
i. Lavet en aftale med Henrik vedr. opkridtning, 20.000kr. Robot opkridtning på 5.000kr
skyldes budget overskridelsen.
ii. Denne aftale vil vi genbesøge.
b. Status på klargøring af græsarealer.
i. Kommunen vil starte efter påske mht. græsklipning og klargøring.
ii. Opkridtning med robot afventes indtil bestyrelsen siger klar til dette.
iii. Net er sat i. To nye mål er tilføjet – 8-mands på hjul. I modregning afgiver vi to 5-mands
mål.
c. Orientering fra kommunens inddragelse af opvisningsbanen. Se vedhæftet.
i. Baneudvalget kører dialogen videre med Henrik Sørensen og kommunen mht. etablering af
opvisningsbanen tæt på den nye hal.
ii. Ønsker fra bestyrelsen lyder på: ny placering af opvisningsbanen inkl. lys på denne,
tilkendegivelse fra kommunen om mere areal til flere baner.
3) Tøjudvalg v. Martin
a. Info til trænere. Bestilling af tøj og kontingentkørsel.
i. Skrivelse mht. kontingentkørsel er sendt med ud seneste kommunikation vedr. COVID-19
og foreningsaktiviteter.
ii. Bestilling af tøj. Vi kører som vi plejer, da dette gælder efteråret 2020 og 1 år frem. Mht.
prøvning af tøj, så afventer vi situationen 1 mdr. frem.
iii. Kontingentopkrævning for efterår 2020 vil først træde i kraft, når vi er kommet i gang igen.
4) Sportsudvalg – senior v. Anders
a. Budgetoverskridelse på trænerlønning. 72.000kr i forhold til budgetteret 67.000kr.
i. Dette er noteret. Trænerkontrakten er indgået og kan dermed ikke ændres.
b. Mulige udbetalingsmuligheder undersøges. COVID-19 ændrer situationen.
5) Budgetopfølgning v. Thomas
6) Set-up for kommunikation mellem bestyrelse/udvalg og medlemmer/trænere.
a. Facebook:
i. Facebook gruppe til træner/ledere. Denne støttes op af kluboffice, hvor der sendes mails
ud til de årgangsansvarlige.

b.

c.

Kluboffice:
i. Mail adresser til alle medlemmer.
ii. Kampfordeler bruger mails til årgangsansvarlige med relevant information til de enkelte
årgange.
Hjemmesiden:
i. Denne bruges kun til generel information. Ikke til udsendelse af kommunikation.

7) Evt.
a.

b.

c.

Ansvar for pigeraketten og fodboldskolen?
i. Dette lægger hos arrangements udvalget. Mails til formanden sendes videre Jesper, så han
kan få overblikket.
Status for sportsudvalget.
i. Arbejde pågår med at finde en organisation omkring sportsudvalget.
ii. På sigt vil der være månedslige møder mellem sportsudvalget og træner/ledere.
Nyt halprojekt.
i. Vi mødes onsdag d. 15/4 kl. 20.00 til en kort snak om status for det nye projekt. Anders
indkalder til dette.

