Bestyrelsesmøde i Gauerslund IF Fodbold
Tid og sted:

Søndag d. 01/6-2020 kl. 19.30 videomøde

Tilstede:

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

Ikke tilstede:
Referat:
1) Status på genoplukning af foreningslivet.
a. Er der nogle gode erfaringer fra trænerne, som vi skal have taget op?
i. En situation på U15 piger, hvor der en udmeldelse som skal følges op på. Dette bliver udført
af Thomas mht. udmeldelsen.
ii. Ellers en rigtig god opstart. Folk respekterer retningslinjerne, og der er styr på materiale
skuret.
iii. Mht. prøvetræninger så kører vi ikke med dette med COVID-19 restriktioner, men under
normale forhold er åbne for dette igen. Længden af prøvetræning afstemmes på årgangene
(følges op på).
b. Er der sket nye tiltag/positive historier, som vi skal bringe videre til vores medlemmer?
Ikke pt. men vi holder øjne og ører åbne.
c. Status på skilte?
Skilte blev revet ned, og der mangler derfor nogen. Forsøger med at sætte nogle nye fast til målene
med strips. Kurt klarer dette.
2) Status på økonomi v. Thomas.
a. Økonomien holder fint sammen. Udgifterne er fint reduceret. Sponsorindtægter mangler.
b. Vi har et efterskole kontingent, men bruges ikke af særligt mange. Vi kunne se på at brede dette
budskab længere ud.
3) Status fra udvalg – alle kan melde på her.
a. Baneudvalg v. Kurt:
i. Banetyper til fodboldskole: spørg Jacob Faaborg, Anders sender kontakt detaljer
ii. Baner efter sommerferien: koordiner med Marianne mht. behovet
iii. Baner til kampe i juni (træningskampe/cup kampe): koordiner med Marianne mht. behovet
b. Materialeudvalg v. Martin:
i. Tøjbestilling: Vi gør som vi plejer med at bestille spillersæt. Senior skal ikke indgå i årlig
tøjbestilling. De skal selv klare tøj delen via sponsorater, og hvis sponsoratet ikke kommer
ind, så køber senior tøj som alle andre.
ii. Hvis vi kører tøjkontingent igennem som planlagt, skal vi så droppe kontingentstigning i år?
Denne ide skubber vi til næste møde.
c. Samarbejdsudvalg v. Jesper:
i. Hvad er vores ønsker til FCU samarbejdet? Vi giver det en chance. Jesper tager del i det, og
bringer budskabet tilbage til Sportsudvalget.
4) Evt.
a. Der er flittig aktivitet i sportsudvalget.
b. Vi skal lægge kontakt detaljer for sportsudvalget på hjemmesiden. Dette klarer Torben.
c. Pga. årgangsrul så skal der kommunikeres nye træningstider ud til medlemmerne, som er gældende
efter sommerferien. Martin sender træningsplan til Torben, og Torben kommunikerer dette ud.

