Bestyrelsesmøde i Gauerslund IF Fodbold
Tid og sted:

Tirsdag d. 04-08-2021 kl. 20.00 i Mødelokalet

Tilstede:

Anders, Thomas, Jesper, Martin, Torben, Ilhami

Ikke tilstede: Kurt
Referat:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Status for kampfordeler v. Anders.
Ny kampfordeler skal der søges efter. Clara har opsagt sin stilling. Anders har overtaget kampfordeler mailen
og Thomas hjælper med i kluboffice.
Status for tøj, bolde osv. til vores medlemmer v. Martin.
Tøj og bolde rammer indenfor det budget som blev sat. Sportmaster er kommet i gang med at bestille vores
sæt i god tid, så vi håber at der er nok på lagerbeholdningen til dette. Udebane sæt indkøbt til U17/U19. 50
stk 5’ere til senior og U19 indkøbt. Bolde til U6 er på vej til at blive bestilt. Træningssæt bliver indkøbt til
herre senior og en vaskeordning etableres samt opbevaring i materialerummet. Old girls kontaktes får at få
en anden mulig godtgørelse, da de allerede har træningstøj.
Status for opvisningsbane projektet v. Kurt og Jesper.
Løsning for hegn er undersøgt og første bud på budget er lavet. Tribune projekt er startet og budget er
begyndt at blive udarbejdet. Kort diskussion om mulige løsninger for hegnet omkring banen, ingen konkret
løsning fundet endnu.
Rundt om bordet mht. hvad vi gerne vil fokusere på næste sæson v. ALLE
a. Vi har meget drift relaterede snakke. Det giver et kortsigtet fokus. Vi skal se på engagering af flere
frivillige, så vi kan frigøre noget af tiden på bestyrelsesmøderne.
b. Vi skal have et status møde ud fra de visioner og ideer, der satte rammerne for den nuværende
bestyrelse. Derudover se på hvilke initiativer vi gerne vil have sparket i gang i løbet af 2022 (eks.
Sportsfest, anlægning af opvisningsbane, tiltrækning af flere medlemmer). Dette planlægges til
januar som et heldagsarrangement (i en weekend).
Økonomi status v. Thomas.
Vi bruger færre penge end budgetteret. Vi står til at få et større overskud igen.
Evt.
a. Bierfest hjælp. Opgave lægges over til de ældre årgange for at se om nogen er klar på denne
mulighed. Jesper laver skriv og Thomas sender det ud til trænerne.
b. Peter Skovholm stopper som IT/hjemmeside supporter. Ny frivillig søges til dette.
c. Vi skylder et arrangement til vores trænere pga. aflysning af sommerfesten. Jesper og Torben
kommer med et oplæg. Til afholdelse i November.
d. Status fra kunstgræs. Banen er lige blevet serviceret og den står helt skarpt.
e. Kurt arbejder på at samle nogle ildsjæle med tid i hverdagstimerne til at gå til hånde på anlægget.
Resten af bestyrelsen bakker op om dette og der gives grønt lys til at bruge forplejning til dette.

