Bestyrelsesmøde i Gauerslund IF Fodbold
Tid og sted:

Onsdag d. 03-11-2021 kl. 20.00 i Mødelokalet

Tilstede:

Anders, Thomas, Torben, Kurt

Ikke tilstede: Jesper, Ilhami, Martin
Referat:
1.

Opfølgning på sidste referat v. Anders
Vi skal følge op på dato for sportsdag i 2022. Aktion Jesper. Anders kommer med oplæg til træner/leder
møde til engagering af frivillige.
2. Status på økonomi v. Thomas
Mødedato skal være 2. uge for at få et bedre indblik i det sidste friske billede for økonomien. Der er mange
penge i overskud.
3. Status på tribune projekt og finansiering v. Kurt
2 tilbud forskellige tribuner fremstillet. Vi vil genbesøge det ene forslag for at se hvad en af de lokale smede
kan hjælpe med.
4. Kontingent struktur fremover – dialog og igangsættelse af udarbejdning af forslag v. Thomas
Vi arbejder frem mod næste generalforsamling. Thomas laver første udkast.
5. Markering af frivillige v. Thomas
Tavle til markering af frivillige undersøges ved curling pladsen. Torben undersøger dette.
6. Dato for strategi lørdag i 2022 v. Kurt
Anders laver en doodle med 5. og 6. februar som mulighed.
7. Opgradering af mødelokale v. Thomas
a. Anders ser på tavle og stander til projekter.
b. Thomas ser på oprydning og sætter ting op.
c. Kurt hænger trøjer og billeder.
8. Café i GIC – hvad kan vi bidrage hertil v. Kurt
Fodbold bakker op om støtte til cafeen ud fra hvad anbefalingerne til GIC er.
9. Status på industrivaskemaskiner og tøjvask v. Anders
Standard maskiner undersøges i stedet, da det andet var alt for dyrt. Anders begynder indkøb af 2 ekstra
maskiner.
10. Nyt fra udvalg v. alle
Generel opdatering fra de fremmødte.
11. Evt.
a. App baseret adgang til materialeskur undersøges. Thomas ser på dette.
b. SMS styring til lys på højen undersøges. Vi spørger Bjarne, når han er tilgængelig igen.
c. Ny løsning for bolde til årgange skal undersøges. Dette bliver et oplæg til træner/leder mødet.

