Bestyrelsesmøde i Gauerslund IF Fodbold
Tid og sted:

Mandag d. 29/6-2020 kl. 19.30 i Gauer

Tilstede:

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

Ikke tilstede:
Referat:
1) Oplæg fra Kurt
a. Overgang til fysiske møder hver 2. gang?
Vi tager fysisk møde hver gang.
b. Møderække til efteråret og interval mellem møderne?
Vi mødes fysisk 1. gang om måneden, og er første onsdag i måneden kl. 20.00. Derudover kan vi
indkalde til MS teams møder ad-hoc til aktuelle emner.
c. Hvornår ønsker klubben at der er streget op på alle baner efter sommerferien?
Uge 32
d. Udbetaling for op kridtning første halvår til Henrik.
Kurt laver et bilag.
2) Oplæg fra Thomas
a. Indkøbspolitik:
Udkast til en indkøbspolitik vi kan lægge på vores hjemmeside, og informere trænere og frivillige om
ved lejlighed.
Forslaget er vedtaget.
b.

Indkøb af VEO kamera:
Sammen med Torben foreslår jeg at klubben indkøbet er VEO kamera, https://www.veo.co/.
Økonomi: Kamera koster ca.10.000 i indkøb + 5.000 i abonnement om året. Gadefodbold har ca.
4.000 stående som vi gerne kaster ind i dette som et engangsbeløb. Dernæst koster det klubben 5.000
om året.
Forslag er vedtaget. Thomas tager teten i forhold administration.

3) Dialog om tøj køb v. Martin
a. Skal bestyrelsen melde bredt ud at ingen tøj køb er lig med ingen kampe for klubben?
Ja, vi bakker op om at der skal købes tøj hvert år i ungdom, hvilket også tæller op til U19.
b. Oprette aftaler for dame senior vedr. tøj køb?
Dame senior skal betale ca. 250kr for det år som de ikke skal købe tøj, hvilket svarer til den økonomi
som vi indhenter fra kick back løsningen. Thomas og Martin kigger på det mere præcise tal.
4) Status på FCU samarbejde v. Jesper og Anders
Henne og Anders taler sammen om møde datoer vedr. træner møde og fantastisk fodboldopstart (status i
klubben). Anders finder detaljer om FCU aftale og uploader til dropbox.
5) Status på Halprojekt v. Anders (info fra Henrik Sørensen)
a. Info om vinder af hal entreprisen.
b. Placering af opvisningsbane.
6) Evt.
a. Jesper kører videre med DGI og deler viden med Sportsudvalget.
b. Kvitteringer for møde forplejning skal man starte med, så man ikke selv tager sine egne varer med
hver gang. Det skal klubben betale.
c. Mødelokalet skal shines op. Jesper sætter en arbejdsdag op.

