Referat – bestyrelsesmøde Gauerslund IF – 16. august 2017

Deltagere: Lillian, Frank, Thomas, Lars Peter, Carsten, Allan
Fraværende: Susanne

Referat:
Økonomisk orientering / V Lilian.
Lillian gennemgik regnskabet. Der var ingen kommentarer.

Bestyrelsesposter / Vedtægter V/ Frank
5 ud af 7 bestyrelsesmedlemmer træder tilbage fra bestyrelsen ved næste valg. Der ligger derfor en opgave
i at opfordre til opstilling.
Der ønskes i samme ombæring ændret i antallet af bestyrelsesmedlemmer fra de nuværende 7 til mindst 5
og maksimalt 7. Samtidig skal vedtægterne føres up-to-date.
Thomas rundsender nyt forslag til vedtægter til bestyrelsens kommentering.
Herefter skal de nye vedtægter godkendes på 2 generalforsamlinger.

Tøjsponsorater V/Allan
Det er kun årgang 2003, 2006 og 2007 der har haft held med at tegne tøjsponsorater.
Bestyrelsen har kigget indad og lært af processen, så der er tiltro til en bredere eksekvering på årgangene
næste år. Det giver ikke mening at lave reduktion i tøjprisen i år, med de få sponsorater der er tegnet. Det
er derfor besluttet, at de sponsorer der er tegnet i år får udvidet deres sponsorat til 2 år.
Det forventes at der opnås succes med tegning af sponsorater næste år og der derfor kan laves en
reduktion i tøjprisen næste år.

IKC / V Frank
Frank orienterede om at der er officiel budgetfremlæggelse den 21.8. Bestyrelsen stiller sig undrende
overfor, om det foreløbige budgetudkast hænger sammen.

Skur V/Frank
Bygning af skur udsættes indtil der er en afklaring om ansættelse af en forretningsfører og økonomien
hertil er kendt.

Klubmåling
Muligheden for at spørge medlemmerne om diverse punkter blev gennemgået. Bestyrelsen synes det er en
god ide, men timingen er ikke rigtig. Det tages derfor op igen på et senere tidspunkt.

Der blev orienteret omkring nedenstående punkter:
Fant indsamling (tøj til Afrika)
Gratis medlemskab af DGI
Et prøvemedlemskab er tegnet – det er gratis det første år.
SER Hegn – invitation – 25 august kl. 15.00 – Hvem kan deltage
Carsten tager derned.
Frank sørger for klubtrøje med SER hegn logo som gave
Møde med FCM – 24/8.
Møde om fremtidigt samarbejde.

Div.

