Bestyrelsesmøde i Gauerslund IF Fodbold
Tid og sted:

Torsdag d. 08-04-2021 kl. 20.00 i MS Teams

Tilstede:

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

Ikke tilstede:
Referat:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

INTERNAL

Generalforsamling.
a. Anbefalingerne fra DGI siger at en digital/virtuel generalforsamling ikke kan erstatte en fysisk, hvis
det ikke fremgår af vedtægterne.
b. Vi laver et skriv til information for vores medlemmer, at en generalforsamling vil blive afholdt, når en
fysisk generalforsamling kan lade sig gøre.
Status på økonomi v. Thomas.
a. Regnskabet kører efter planen og revisionen er på trapperne.
b. Kontingent indkrævning er lidt under budget.
c. Ellers har der ikke været nogen store bevægelser endnu.
Klargøring af baner og træningstider.
a. Træningstiderne er på plads og der er plads til alle. Kampafvikling kan stadig foregå selvom kun en
11-mandsbane på græs er tilgængelig.
b. Synlighed af træningstider og kampe arbejdes på at få op på infoskærmen.
c. Træningstider skal også ind i kalenderen for banebooking i kluboffice.
d. Der er kridtet op, dog mangler en enkelt 5-mands bane.
e. Kommunikation og skiltning om adgang til græsbanerne sættes i værk – adgang foregår ved hjælp af
løbebanen.
Input til mangel liste til kommunen.
a. Bedre adgang / skiltning til toiletter i tunellen. Særligt udenfor åbningstid er dette nyttigt.
b. De nye bruserne er i dårlig stand. Temperatur regulering og vandtryk er virkelig dårlige.
c. Det gamle boldrum i kælderen ser ikke ud til at blive en del af renoveringen.
d. Faciliteter til støvlevask og opsamling af kunstgræs gummi.
e. Belysning af græsbanerne på højen. Evt. genbrug af eksisterende udstyr ved den gamle
opvisningsbane.
f. Overdækkede arealer til tilskuere ved den nye placering af opvisningsbanen eller ved
kunstgræsbanen.
g. Wi-fi dækning til området.
Status på vision og mission for GIF.
a. Giver først mening når vi kan mødes fysisk at arbejde videre med dette.
Evt.
a. Næste møde dato ændres til 12-04-2021.
b. Beslutning om brug af Bambusa.
c. Sportsudvalget skal se ind i hvordan vi beslutter hvornår og hvordan årgange samles, når
medlemsantal er nedadgående på enkelte årgange. Involvering af trænerne er en selvfølge.
d. Målmandshandsker og is poser. Der bliver der taget bedre hånd om.
e. Info skærmen fra FCM kommer op ved materialeskuret. Der er i den forbindelse kommet wi-fi op i
materialeskuret.
f. Placering af måltavle flyttes op på gavlen af hallen ud mod den nye opvisningsbane. Den fremtidige
placering skal være med oversigtstegningen for den nye opvisningsbane.

