Bestyrelsesmøde i Gauerslund IF Fodbold
Tid og sted:

Onsdag d. 05-08-2020 kl. 20.00 i Gauer

Tilstede:

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

Ikke tilstede:
Referat:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Status på Økonomi v. Thomas
Saldobalancen blev gennemgået. Særligt på udgift siden har vi lavere udgifter. Holdgæld blev diskuteret, og
Thomas tager kontakt til årgange med tilgodehavende. Udgang af U14 skal tilgodehavende være brugt. Ellers
overgår holdgæld til klubben.
Nyt idrætscenter vedr. Fitness aftale / Gymnastik
Diskussion vedrørende fordeling af sponsorer til det nye idrætscenter. Dette bliver behandlet senere. Vores
anbefaling er at fitness skal forpagtes ud eks. til Shape mod en husleje, hvor den ene husleje fordeles ud til
foreningerne.
Status fra Materiale udvalg v. Kurt:
a. Fjernelse af hvid container.
Kurt åbner den, og hvis den er tom, så skal den fjernes.
b. Fester ved klubhuset.
Skilte er blevet sat op. Kurt kontakter natteravne eller kommunen for at søge assistance.
Status på COVID-19 foranstaltninger v. Anders:
a. Vaskes bolde og afsprittes der stadig?
Ja
b. Vask af overtrækstrøjer og udstyr?
Ja
c. Er omklædning tilladt?
Ja
Status fra Tøj udvalg v. Martin
a. Tøj til bestyrelse og udvalg?
Alt spillertøj er bestilt. 50 sæt mere end sidste år. Salg på hjemmeside overdrages fra Lars P til
Martin. Vi tilbyder muligheden for tøj til udvalg og bestyrelse.
Status fra SoMe udvalg v. Torben:
a. Status på kontakt information på hjemmesiden?
Det arbejdes der på. Hjemmesiden er generel tung. Torben får snart hjælp til at revidere dette.
Status fra Klubsamarbejde udvalg v. Jesper:
a. Kommunikation af udtrædelse fra FCU.
Dette gøres af Anders. Næste skridt er Sportsudvalget og derfor også trænerne.
b. Proces for udtrædelse.
DBU er informeret, og hvis de kræver en generalforsamling, så vil vi opfylde dette.
Evt.
a. Trænermøde uge 33 v. Torben
Anders tager kontakt til Henrik og Sportsudvalget, så vi får det klaret hurtigst muligt.
b. Information omkring sponsor/fundraising v. Jesper
Sportsudvalget har givet Jesper en prioriteret liste over konkrete aktiviteter eller materialer, som vil
øge værdi for medlemmerne.
Jesper vil tage kontakt til sponsorer ved hjælp af Carsten, og starte op på relationerne. Først skal der
ryddes op på hjemmesiden. Torben hjælper til.

c.

COVID-19 regler fra før sommerferien gælder stadig.
Vi skal gøre en indsats for at lave reminders, og øge skiltningen. Anders ser på skiltning.

