INTERNAL

Bestyrelsesmøde i Gauerslund IF Fodbold
Tid og sted:

Onsdag d. 06-10-2021 kl. 19.30 i Mødelokalet

Tilstede:

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

Ikke tilstede:
Referat:
1.

Opfølgning fra sidste mødereferat v. Anders
Der skrives ud til trænerne at en løsning fundet for kampfordeler. Opstart af eventudvalg der skal se på
sportsdag.
2. FCM event d. 24/10 v. Torben og Jesper
Torben skriver ud og Michael Lehmann koordinerer tilmelding. Hele klubben er inviteret.
3. Træner / leder møde d. 12/11 v. Torben og Jesper
Meldt ud til trænerne at event bliver afholdt. Praktiske opgaver pågår og forløber som forventet. Bestyrelse
og Sportsudvalg kommer med indlæg, samt en ekstern taler.
4. Status fra baneudvalg v. Kurt
Nye net er ankommet og de er snart på plads. De sidste reklamer bander er ankommet, så nu er
kunstgræsbanen fuldt ud booket. På højen er de gamle bander godt på vej og forventes færdig om en uge.
Kommunen laver hegn ud mod skrænten. To tilbud afventes der svar på for tribuneprojektet. Banetider til
kunstgræs er en udfordring og ønsker til nuværende plan er meget vanskeligt.
5. GIC indvielse d. 30/10 – koordinering af GIF bidrag til dette v. Thomas og Torben
a. Fodbold skal bemande en pølsevogn hele dagen.
b. 4 kager skal stilles op med.
c. Flag sættes op. Klarer Torben.
d. Fartmåler bemandes.
e. Lupus kommer på besøg.
6. Orientering fra møde med GOB v. Kurt og Anders
Godt konstruktivt møde og vi vil søge videre for at finde en fælles løsning.
7. Status på økonomi v. Thomas
Webshop til spillertøj kører godt. 578 medlemmer. Overskud på kontingent pga. mange nye medlemmer.
8. Opstart af træningstøj ordning for senior v. Anders
Industrivaskemaskiner undersøges så der kan komme skub i dette.
9. Sportsfest i foråret 2022 v. Kurt
Dette undersøges og første punkt er at finde en dato. Jesper følger op på det. Slut april eller start maj kunne
være en mulighed.
10. Evt.
a. Kontingentsatser 2022 v. Anders
Dette ser umiddelbart fint ud når vi sammenligner med andre omkring liggende klubber.
b. Fodboldskole tilbud fra anden udbyder end DBU
Vi undersøger et tilbud for en 3-dags fodboldskole i uge 42.

