Grenaa IF Fodbold - Bestyrelsesberetning 2018/19
Efter sidste års særdeles velbesøgte og noget turbulente aften, er det forventningen, at
dette års generalforsamling forløber mere som vanligt.
Bestyrelse
Vi har fået et nyt ansigt i bestyrelsen, Kasper Vayland har afløst Jeanette Christiansen som
formand for Seniorudvalget. Jeg vil gerne rose Kasper for en særdeles engageret og positiv
indsats. Kasper er indtrådt i bestyrelsen med en meget imødekommende og
samarbejdsvillig holdning, som vi værdsætter meget.
Vi har tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring, en relativt beskeden præmie for det stigende
ansvar vi påtager os ved frivilligt arbejde.
For at skabe mere åbenhed omkring bestyrelsesarbejder har vi siden februar udgivet et
Bestyrelsesresume fra bestyrelsesmøderne. Disse er tilgængelige via vores hjemmeside.
Vi er indtrådt som samarbejdsklub med Randers FC på ungdomsområdet.
Seniorudvalget
Kasper har haft et meget travlt år, da han stort set er alene i udvalget. Nye
udvalgsmedlemmer efterlyses kraftigt.
Vi rykkede desværre ned i Serie 3, og det har givet Kasper store udfordringer med at
fastholde de U-19 spillere, som rykkede op som seniorer fra FC Djursland. Men langt de
fleste er indgået i vores seniortrup, og har tilført Serie 3 nye og unge kræfter.
Kasper vil senere orientere nærmere om Seniorafdelingen.
Ungdomsudvalget
Igen i år et velbesøgt forældrearrangement på Gymnasiet, med et rekordstort antal
forældre og enkelte spillere – imponerende fremmøde!
Vi har i år været repræsenteret ved Aalborg City Cup med ca. 150 spillere. En særdeles
vellykket tur for både spillere, ledere og forældre.
Thyge vil senere orientere nærmere fra Ungdomsafdelingen.
Sponsorudvalget
Det bliver stadig sværere at fastholde og tiltrække nye sponsorer til GIF. Vi mangler også
nye medlemmer i udvalget, specielt med henblik på opsøgende aktiviteter.
Vi er helt bevidste om at specielt detailhandelen har svære tider, og det vil uvægerligt
smitte af på vores muligheder for at indgå nye og forlænge bestående sponsorater.
FC Djursland
FCD er nu blevet en integreret del af Grenaa IF. På det sportslige område deltager Østdjurs
91 og AC Norddjurs stadig, og er også repræsenteret i udvalget. GIF har det økonomiske og
administrative ansvar for FCD.
Henning vil senere orientere nærmere om FC Djursland.
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Økonomi
Som det senere vil fremgå, så ønsker Marie Nielsen ikke at fortsætte som
økonomiansvarlig i bestyrelsen. Det har vi taget til efterretning, med stor forståelse for, at
Maries arbejdspres ikke gør det muligt at varetage denne funktion længere. Der skal herfra
lyde en meget stor tak til Marie for hendes store indsats i GIF, og vi håber da på at Marie
vender tilbage til os igen på et senere tidspunkt.
Derfor vil jeg gennemgå regnskabet senere.
Kiosk/cafeteria
Anita og Bettina og de øvrige piger har ydet en kæmpeindsats med mange nye initiativer –
både med arrangementer og med udvalget i kiosken.
Vi har indgået en ny forpagtningsaftale med GIC, den gamle var fra 1985!
Også her er der altid brug for flere hænder til at hjælpe.
Kattegat Cup
Det har desværre været et lidt sværere år med hensyn til tilmeldte hold, 125 i 2019 imod
161 i 2018. Vi kan afgjort mærke den øgede konkurrence fra andre stævner.
KC-udvalget er i fuld gang med at arbejde med nye initiativer, så vi igen kan øge
tilmeldingerne til ”Danmarks hyggeligste fodboldstævne”.
Fodboldskole
Vi har igen afholdt DBU Fodboldskole med mange glade deltagere og et fantastisk
trænerteam. Her skal der lyde en stor tak til Fodboldskoleleder Thomas Carbac, der efter
mange år på posten har valgt at træde tilbage. Vi søger derfor en ny Fodboldskoleleder til
2020.
Boldtummel
Et nyt initiativ i 2019 er boldtummel for de helt små. Leg og bold for de 3-5 årige med
forældre giver en helt fantastisk stemning på banerne søndag formiddag. Stor tak til alle
initiativtagerne.
Afslutning
Vi vil gerne takke alle vores frivillige hjælpere i GIF, FC Djursland og Kattegat Cup.
Også igen tak til Valdemar Haumand og hans folk i GIC – vores baneanlæg er simpelthen
unikke.
18.09.2019/Gert Poulsen
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