Referat af ekstra ordinært Generalforsamling i Gaurslund IF. Onsdag d.28.8.2019
Valg af dirigent - Emil blev valgt.
Valg af referent - Benjamin blev valgt.
Punkt på dagsordenen.
Forslag fra bestyrelsen om accept af overbygningsaftale i FCU.
- Frank informerer om bevæggrunde for klubsamarbejdet U13-U19
- Licenssystemet er blevet gjort anderledes så det bliver i fremtiden sværere for de
små klubber som ikke har licens at spille højere end liga 3.
- Mistet dispentation vedr FCM samarbejdet som vi har haft før, så derfor søger
alternativ til det.
- Klubben ønsker at være attraktiv for talent og træner udvikling i vores miljø og
samarbejde mere lokalt.
- Klubben ønsker at lave en helt ny rekrutteringsstrategi for trænere og det kræver et
bedre træningsmiljø og med gode banefaciliteter som Gaurslund råder over. Der blev
fra flere spurgt ind til om den øgede træningsmængde som det vil kræve på vores
baner i Gaurslund kom på bekostning af træningstider til vores egne medlemmers
træningstider, dette forsikrede formanden at man tilstræbte at det ikke gjorde. Der
blev også spurgt om man kunne forestille sig der blev problemer med tilskud fra Vejle
kommune når banerne skulle udlejes til fredericia klubber, dette forsikrede Frank at
det ikke ville da vi ejer flere af banerne.
- Klubben ønsker et bredere lokalt samarbejde og håber der kan opnåes synergi effekt
ved fx fælles banefordeler, revisor eller kontakt til sposorer og fælles event som
ligeså godt kan afholdes i Gaurslund.
- Klubben kan se flere og flere andre klubber i de store årgange indgår i forskellige
klubsamarbejder bla grundet den nye struktur fra DBU og faldende medlemskaber.
Formanden kom med en præsentation af samarbejdsaftalen gældende U13 til U19 og en
organisationsplan for klubsamarbejdet, hvor Frank Buchmann indtræder i bestyrelsen som
bestyrelsesformand og vil i den forbindelse stoppe som fungerende formand i Gaurslund IF.
Vedr økonomi i klubsamarbejdet anslåes det årligt at være et sted imellem 40-50.000 det
koster årligt, men målsætningen er at det på en 3 årig periode skal være omkostningsfrit for
klubberne. Der blev spurgt om man kunne sikre der ikke pludselig opstod en situation hvor
man stod med en regning på fx 80.000 kr for deltagelse, dette forsikrede formanden ikke
kom til at ske, da det lå ham og andre kræfter meget på sinde at man brugte de penge som
der var bugetteret med og ikke mere. De medlemmer der deltager i diverse tilbud i
klubsamarbejdet vil have en egenbetaling på diverse ting så klubben ikke belastes af spillere
som flytter væk.
Spillere der tilbydes at komme med i FCU på foreløbig U13-15 niveau vil tilbydes at træne
og spille i FCU for et år af gangen og ikke sparkes ud efter 1 mdr hvis man pludselig finder
en anden og der vil også være mulighed for at den enkelte spiller hvis han har spillet en
enkelt kamp og fortryder sit skifte af den ene eller anden årsag, så kan han komme tilbag til
Gaurslund uden og være spærret op til et halvt år.

Ophævelse af klub samarbejdsaftale kan ske ved indkaldelse til ekstraordinært
generalforsamling.
Formanden informere om de fordele og ulemper han så ved aftalen:
Fordele:
- Styrke de sportslige muligheder for medlemmerne i Gaurslund.
- Mulighed for FCM topcenter 7 i Gaurslund U10-12 på sigt.
- Gaurslund i hovedbestyrelsen i klubsamarbejdet.
- Sikre talentudvikling i nærmiljøet.
- Tættere FCM licensmiljø tættere på klubben.
- Lokalt samarbejde klubberne på tværs ved uddannelse, events, stævner,
kampfordeler, bogholdere osv.
Ulemper:
- Miste de bedste spillere.
- Årlig omkostning på 40-50.000 kr.
- Fokus på talenter og ikke bredden, Gaurslund er en breddeklub.
- Ekstra udgift for de spillere som tilbydes noget i klubsamarbejdet.
Herefter blev der åbnet op for kommentarer til fordele og ulemper, her var flere bekymret om
udgiften på de 40-50.000 og formanden forklarede at der kom baneindtægt for leje af vores
baner når de blev stillet til rådighed for klubsamarbejdet. Der blev spurgt ind til de 2 lokaler
der skal stilles til rådighede til møder for trænerne i klubsamarbejdet og formanden
forklarede at vi i forvejen rådede over 2 lokaler som kunne benyttes, så der ikke skulle
udvides med 2 rum i fx boldskuret.
Der blev spurgt til ekstra tilbud til de næstbedste i klubregi som fx Coerver. Her meddelte
formanden at der arbejdes på et tilbud i klubregi som kan tilbydes medlemmerne, men dette
vil igen være et ekstra tilbud med en egenbetaling, der blev spurgt om man ikke fx kunne
organisere et gratis tilbud i klubregi med de trænere som har været på FCM trænerakademi
at de skal som en del af den pakke træne et forløb i klubben som tilbydes hele klubbens
medlemmer.
Der blev spurgt ind til pigetilbud i dette klubsamarbejde og der vil arbejdes på at tilbuddet
også indebærer pige og målmandstræning på sigt. Men det pt med i år 2 planlægningen.
Formalia blev inden afstemning gennemgået af Emil.
Indkaldelse til ekstraordinært generalforsamling var udsendt tidsnok til at kunne godkendes,
så blev der gennemgået regler for stemmeberettigede i lokalet. Her var der 22
stemmeberettigede og der blev spurgt om afstemningen kunne blive på papir og ikke ved
håndsoprækning, dette ønske blev selvfølgelig fulgt og der blev derefter stemt.
Stemmerne fordelte sig med 19 for forslaget og 3 blanke og 0 imod forslaget. Derved blev
forslaget enstemmigt vedtaget.
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