
Bestyrelsesmøde i Gauerslund IF Fodbold 

Tid og sted:  Søndag d. 10/5-2020 kl. 19.30 videomøde 

Tilstede:  Anders, Ilhami, Thomas, Kurt, Martin, Torben, Lars Holm, Henrik Guldbjerg 

Ikke tilstede: Jesper 

Referat: 

1) Status på genoplukning af foreningslivet.  

a. Lægger fordeling af træningstider klar? 

i. Ikke endnu. Martin og Kurt kigger på dette. 18/5 begynder træning igen.  

b. Hvilke ekstra foranstaltninger skal startes op, så vi imødekomme genoplukning?  

i. Vi skal kontakte alle årgange om de vil træne under COVID-19 restriktioner. Så vi kan starte 

med planlægning af antal træninger.  

ii. Set-up for de fysiske rammer skal være på plads. Baneudvalget kommer med oplæg til 

placering af baner. 10-15min mellem træningerne.  

iii. Vi vælger at følge DBU’s anbefalinger. Torben lægger link til video op på Facebook. 

Kampfordeler sender skriv fra DBU ud til alle medlemmer. Sportsudvalget tager kontakt til 

trænerne. 

iv. Skiltning skal sættes i stand. Vask af bolde og materialer skal etableres. Krav til medlemmer 

om at de skal selv have en bold med.  

c. Kontaktperson for COVID-19 spørgsmål:  

i. Cheftrænerne skal klare dette de enkelte årgange.  

ii. Spørgsmål fra cheftrænerne går til kampfordeler, og formand følger op.  

2) Kommunikation fra kampfordeler på facebook gruppe, og generel videre sendelse af info fra DBU.  

a. Antallet af opslag fra Kampfordeler er for højt. Torben tager kontakt til Marianne og giver hende en 

hånd skriftligt. Anders tager også kontakt.  

3) Materialeudvalg vil gerne øge det nuværende budget v. Martin 

a. Kurt, Lars og Martin talte bolde for nylig, og der er behov flere bolde. Der mangler der udover flere 

materialer.  

b. Generelle retningslinjer mangler for indkøb af materialer til de enkelte årgange (lægetasken).  

c. Udskydelse med bestilling af bolde, og fokuser på materialer og ekstra udstyr i forbindelse med 

COVID-19.  

4) Skal vi ansøge COVID-19 hjælpepulje? 

a. Budgettet ser lovende ud. Vi er ikke nødlidende i forhold til økonomi.  

b. Sportmaster kunne indgå i et tilbud om at medlemmerne køber deres egen bold. Dog ikke med 

COVID-19 som værende årsagen.  

5) Status fra Kurt vedr. det nye halprojekt og den nye baneplacering.  

a. Henrik havde møde med Vejle kommune. Kommunen vil ikke gå med til placering, og et nyt oplæg 

kommer fra kommunen.  

6) Status på Trello opgaver.  

a. Blev ikke gennemgået.  

7) Evt. 

a. Thomas og Anders har fået adgang til Fynske Bank konti. Der findes en senior konto, og denne konto 

blev brugt til at styre seniors budget. Hvis denne skal overgå til holdskyld for senior, så skal klubbens 

egenkapital nedskrives. Det besluttes at overføre indholdet fra denne konto til den fælles store 

kasse og denne konto lukkes.  


