Bestyrelsesmøde i Gauerslund IF Fodbold
Tid og sted:

Torsdag d. 11-03-2021 kl. 20.00 i MS Teams

Tilstede:

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

Ikke tilstede:
Referat:
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

INTERNAL

Status på kontingentopkrævning.
a. En del udmeldelser efter automatisk kørsel, men dog som forventet.
b. Afklaring med kontingentfritagelser pågår.
c. Case med gratis indmelding for de yngste årgange.
Status på gratis tøj og andre godtgørelser til medlemmerne.
a. Tøj:
i. Der er sørget for sponsorat til sommer, hvor den store tøjudgift skal lægges.
ii. Næste beslutninger: tøjvalg og skæringsdato for betalende medlemmer.
Status på opstart af træning jf. COVID-19 retningslinjer.
a. Meget positiv opstart efter op lukning.
b. Folk er meget glade og opbakningen er enorm. Folk har glædet sig til at komme i gang igen.
c. Vi skal være opmærksomme på evt. kamp afvikling også vil foregå godt. Vi skal være opmærksomme
på forsamlingsforbudet.
Bestyrelse i GIC
a. Kurt gav en informering herom at den første bestyrelse er konstitueret.
Årets GIF’er + træner
a. GIF’er: Kandidater er diskuteret og vi er noget til enighed om at SoMe udvalget håndterer dette.
b. Træner: Sportsudvalget vælger dette.
c. Formandens beretning er stadig aktuel. Nyhedsbrev format undersøges. Input hertil fra udvalgene
søges.
Medlemslotteri.
Tøjvalg for kommende sæson – hvem vælger dette? Det er en koordineret indsats mellem Sportsudvalget og
bestyrelsen.
Input fra udvalgene.
a. Bane og materiale:
i. Ny bane plan er klar.
ii. Opkridtning er bestilt.
iii. Net tjekkes lørdag d. 27/3.
iv. Skiltning til baner skal undersøges – samt kommunikation herom mht. hente-bringe af børn.
v. Træningsplan er sendt til kampfordeler, og baneoversigten er ved at blive lagt på
hjemmesiden.
b. Klubsamarbejde – FCM:
i. Status på lodsedler – Michael Lehmann vil gerne køre dette. Opbakning hertil – læring heraf
deles med bestyrelsen efterfølgende.
ii. Gauer talenter som har været med talentsamarbejdet kunne fremhæves i klubbens
mødelokale.
iii. Info skærm placering er uvis. Evt. udskiftning af den eksisterende skærm.
c. Arrangementer:
i. Mini magi arrangement planlægges. COVID
Evt.
a. Kontakt til GOB.

b.
c.

INTERNAL

Kunstgræsbanen lånes ud til Fælleshåbsskolen for at give dem mulighed for at starte op med
undervisning udenfor.
Oplæg fra Bambusa

