
Referat – bestyrelsesmøde Gauerslund IF – 6 juni 

Deltagere: 

Thomas, Susanne, Lars, Allan, Frank, Carsten 

Økonomi - Opdatering fra Lilian budget vs. Resultat – år til dato. 

Ingen opdatering på økonomi, da Lilian var fraværende. Lillian havde inden mødet ikke nogen kommentarer 

til økonomi. 

 

Sportsdag:  

Orientering fra Susanne og Carsten om programmet samt hvilke leverandører der er indgået aftaler med. 

 

Kunstgræsbane - Episode i fbm.  Kamp – Flytning/løsning af mål – orientering til Kunststofbestyrelsen. 

Mål der ikke bliver brugt står for tæt på sidelinjen, hvilket medførte en spiller i en nærkamp landende på 

ryggen på jernprofilen i bagerste del af målet. 

Det undersøges om DBU har retningslinjer for hvor langt målene skal stå fra sidelinjen, inden der laves 

løsningsforslag.  

 

Kontingent Fodbold fitness for kvinder 

Kontingentet fastsat til kr. 750,- fordelt på 2 halvårlige opkrævninger á 375,-. 

 

Sponsorater 

Lars gav orientering fra sponsormøde.  

Det kniber med at finde sponsorambassadører på årgangene. Susanne forsøger at give det et ekstra skud. 

 

Tøj Kontingent: 

Kontingent er besluttet via mail. 

 

Skole samarbejde: 

Der er ansøgt om 11.000,- i støtte fra Vejle Kommune. Der er blevet bevilget 4.000,-  

Projekt linje er vedtaget af skolebestyrelsen – afventer elever. 

 

Orientering fra Lars & Frank:   



Lars og Frank har orienteret om, at de har stiftet Young Guns Danmark ApS. I den forbindelse kan der opstå 

interessekonflikter med Lars og Franks poster i bestyrelsen. Bestyrelsen har besluttet, at der udarbejdes et 

dokument der beskriver hvilke forventede interessekonflikter der kan opstå og hvordan disse skal 

håndteres. Udkast til dokumentet forventes udarbejdet inden næste bestyrelsesmøde og behandles på 

mødet.  

 

Forretningsfører 

Det blev drøftet om bestyrelsen ønsker at finde en forretningsfører, til at løfte en stor del af de 

operationelle opgaver bestyrelsen varetager i dag, for at udnytte noget af det uudnyttede potentiale i fht. 

f.eks. sponsoraftaler, indkøb etc. 

Bestyrelsen er positiv stemt overfor ansættelse af en forretningsfører. 

Formanden orienterede om forslag til jobbeskrivelse for forretningsfører og et løst udkast til økonomi. 

Ansættelsesvilkår forsøges defineret. 

 

Status Frivillighedsfest:  

Der er tilmeldt ca. 60 til frivillighedsfesten. Thomas slår tilbuddet op på Facebook igen. 

 

Div. 

Vil vi stille ”Neutral baner” til rådighed for DBU. Det giver kr. 600,- pr. gang og er maks. 8 gange. 

Bestyrelsen har vurderet det vil være en dårlig forretning og ønsker ikke at stille baner til rådighed. 

Formanden er tilmeldt kurset Sports management. 

 


