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Formandens beretning for Gauerslund IF Fodbold - 2020 
 

Generelt 
År 2020 og det første halve år af 2021 har generelt været et meget aktivt år for bestyrelsen og 
dens udvalg. Grundet COVID-19 og dens omskiftelige restriktioner og tiltag, har vi igen og igen 
skulle navigere os igennem de mange retningslinjer, så vi som forening, har kunne give de bedst 
mulige forhold for vores medlemmer under disse svære forhold.  
 
År 2020 blev også året, hvor en ny bestyrelse kom til og skulle finde sit fodfæste. Første skridt for 
bestyrelsen var at skabe en struktur i forening, som muliggjorde at involvere så mange som muligt 
af vores frivillige til at deltage i foreningens opgaver. Dette resulterede i følgende struktur:  
 

 
 
Jeg vil gerne benytte muligheden for at takke alle vores fantastiske frivillige, som er med til at løfte 
en masse opgaver i klubben, som vi ikke kunne være foruden. Disse dækker helt fra deltagelse i 
vores udvalg, trænere, holdledere, årgangs sekretærer til alle andre ildsjæle, som er med til at 
skabe kulturen i vores klub.  
 

Breddeklub – nyt fokus for bestyrelsen 
Næste skridt for bestyrelsen og dens nye etablerede udvalg var at se på visionen og missionen for 
vores forening. Vi blev hurtigt enige om at det fremadrettede fokus skulle være på bredden og 
vende tilbage til græsrødderne for vores klub.  
 
Dette har blandt andet medført at vi har sagt farvel til følgende tiltag, som ikke længere er en del af 
vores fokus i foreningen:  
 

- FCU samarbejdet 
- E-sport 

 
Til gengæld har vi fokuseret på følgende:  
 

- Fastholdelse af FCM samarbejde 
- Trænerudvikling internt  
- Samarbejde på tværs af årgange 
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Visionen og missionen for det fremtidige GIF Fodbold 
 
GIF Fodbolds vision:  

- Vi ønsker at fordoble medlemsantallet inden for 5 år. 
- Vi ønsker at fordoble sponsorindtægterne inden for 3 år. 
- Vi etablerer et fælles klubhus, hvor alle kan mødes inden, under og efter kampe/træning. 
- Vi vil afholde mindst et stort sportsarrangement på tværs af kommunen. 
- Skabe en fed opvisningsbane med overdækket tribune og på sigt kunstgræs ved den nye 

opvisningsbane.  
- Tilbyde stævner indendørs og udendørs der kan skabe liv og økonomi for klubben og lokal-

samfundet. 
- Være en stærk medspiller i det nye Idrætscenter, som vi skal have til at blomstre med de 

øvrige foreninger i lokalområdet.    
 
GIF Fodbolds mission:  

- Skabe rammer for bredde fodbold, med fokus på det gode kammeratskab og rummelighed, 
der giver plads til alle uanset alder, køn og ambitionsniveau. 

- Tilbyde rammer og trænere der kan tiltrække og udvikle den enkelte som spiller og som 
menneske. 

- Tilbyde trænere og holdledere uddannelse, så de til stadighed kan udvikle sig gennem kur-
ser, samtidig med de altid er på omgangshøjde med det der rører sig i DBU`s klubarbejde. 

- Tilbyde trænere og frivillige mulighed for personlig udvikling enten gennem kurser eller via 
ansvarsområder i klubben, samt at være del af et fællesskab.  

- Skabe fællesskab og sammenhold på tværs af årgange for spillere, forældre og frivillige. 

 
Hvad sker der til for at dette kan lykkedes? Dette arbejder vi stadig på og når forholdene tillader 
det, vil bestyrelsen lave et arrangement, hvor vi sammen med vores medlemmer kan skabe tilta-
gene for at dette kan lykkedes.  
 

Kunststofbanen / Materialeskuret 
Vi bruger banen som aldrig før og det skal ikke være nogen hemmelighed, at der er givet ønske 
om at vi godt kunne bruge en bane til, hvilket også er afspejlet i vores vision.  
 
Kunststofbanen har igen vist sig som værende en stor aflastning for græsbanerne, hvilket også har 
resulteret i nogle rigtig flotte græsbaner her i foråret.  
 
Derudover er kunststofbanen blevet opgraderet med nye pærer i lysanlægget, så vi er klar til når 
de mørke aftener vender tilbage.  
 
I materialeskuret er der indkøbt flere nye materialer. Der er desuden kommet en kaffemaskine og 
en fryser, som er til fri afbenyttelse af vores trænere, så man kan byde publikum og gæster på vo-
res anlæg på en kop gratis kaffe eller en ispose hvis uheldet er ude.  
 

Samarbejde med GIC 
Vi har vægtet samarbejdet med det nye selvstyre i GIC højt, og håber at denne forening for en 
rigtig god start. Vi har gennem repræsentantskabet været en aktiv medspiller og kommet med vo-
res input om hvad der vægtes højt i opstartsfasen. Her har vi særligt lagt vægt på at få en god ord-
ning op og køre for et cafeteria.  
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Sportslige højdepunkter 
Sæsonen 2020 har været Corona-ramt, og det sportslige har faktisk trådt en smule i baggrunden. 
Men omvendt har fodbold vist sin styrke og store plads i vores lokale område. Dette har også vist 
sig gennem et sejt initiativ fra Oldgirls, hvor deres video ramte helt ud til DBU: 
https://www.facebook.com/watch/?v=154234942693343 . 

 
Hvor man måske normalt ville se på resultater og fornemme præstationer, så vil jeg fokusere på 
det faktum, at vi har formået at få samlet hold fra U6 til U17 og U19 på drengesiden, og at vi er 
stærkt på vej til også at have hold i alle aldersgrupper på pigesiden.  
 
Det er en udvikling vi gerne arbejder videre med, for vi vil gerne have Verdens bedste fodboldklub 
at spille i - for alle. Og vi har erfaret hvor meget fodbold, foreningen og foreningslivet betyder i lo-
kalområdet. 
 
Hvad angår senior herrer og damer, så er udviklingen også positiv. Mange spillere til træning og 
masser af gode fodboldkampe, hvor vi nu igen kan heppe på hinanden på Danbolig Arena. 
 
Vil også nævne den flotte præstation en af vores tidligere Gauer spillere Jonathan Asp, som er 
kommet på kontrakt i FCM pr. 1 januar 2021 https://www.fcm.dk/nyheder/stort-midtbanetalent-paa-
kontrakt/ .   
 
 

Økonomi 
Økonomien i klubben er sund trods krisetider for foreningsliv. Det er vi rigtig stolte af og særligt da 
det er på grund af en stor loyalitet fra vores medlemmer, hvor vi ikke har oplevet medlemsnedgang 
trods nedlukning af aktivitet i foreningen.  
 
Dette er vi rigtig glade for, så tak for det! Derfor har vi i bestyrelsen også valgt at belønne vores 
medlemmer på grund af dette. Dette gør vi på forskellige måder for de enkelte årgange, men cen-
tralt er at det er noget som vil komme alle vores medlemmer til gode, om enten det eksempelvis er 
et sæt spillertøj eller en bold.  
 

Tak for denne gang. 
Til slut en stor tak for et godt samarbejde i bestyrelsen og vores frivillige i udvalgene. Sidst men 
ikke mindst skal der også lyde en stor tak til klubbens sponsorer, herunder stor tak til Fynske Bank, 
OK, Sportmaster og Nike samt klubbens frivillige. 
 
 
Hermed afsluttes formandens beretning. 
 
Anders Thorbøl Andersen 
Formand  
Gauerslund IF Fodbold 
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