Bestyrelsesberetning GIF Fodbold 2019/2020
Det seneste år har været særdeles unormalt, med Corona-pandemien i marts 2020,
formentlig det mærkeligste i mange år og også i mange år fremover.
Denne beretning er samtidig min sidste formandsberetning, idet jeg har valgt at
stoppe og overlade den fremtidige drift og udvikling til yngre kræfter. Det gør jeg
med meget stor tillid og forventninger, idet den nuværende bestyrelse er særdeles
kompetent. Efter min mening den mest kompetente i GIF Fodbold i mange år.
Jeg vil lige nævne nogle begivenheder fra året 2019/20:
Vi afviklede et vellykket Kattegat Cup 2019, desværre med ca. 25% færre deltagende
hold. Alle er vel bekendt med at vi måtte aflyse Kattegat Cup 2020
Ungdomsafdelingen arrangerede i august 2019 et velbesøgt forældrearrangement
på Gymnasiet
I marts kom så den totale lukning på grund af Corona, med den delvise åbning i maj
måned, hvor vi naturligvis gjorde alt for at følge de udstukne retningslinier
Vi skiftede tøj- og udstyrsleverandør i foråret 2020, da Per Thomsen, Intersport,
ønskede at ophæve kontrakten i utide. Dette accepterede vi, og for at vise velvilje
krævede vi ingen kompensation for kontraktbrud. Vores nye tøj- og
udstyrsleverandør er på ny Sport24
DBU-fodboldskole blev afviklet succesfuldt, dog med lidt færre deltagere
Som alle nok er bekendte med, så døde vores mangeårige støtte, Frank Poulsen, alt
for tidligt i starten af 2020. Frank og Elin ønskede at deres hjertebarn, GIF
Fodboldvenner, fremover bliver drevet i GIF-regi, som et udvalg i lighed med vore
øvrige udvalg. Dette blev realiseret i løbet af 2020, hvor den tidligere bestyrelse
fortsætter som udvalg under GIF Fodbold
Vi har i løbet af 2019/2020 modtaget forskellige tilskud og udlodninger:
GIF Hovedforening, som ikke har været aktiv siden 2006, er blevet ændret efter en
generalforsamling. Der er udfærdiget og vedtaget nye retningslinier, og
formændene for GIF Gymnastik, Svømmeklubben og GIF Fodbold, udgør den
fremtidige bestyrelse. Undertegnede blev valgt som ny formand. Samtidig opløstes

Hovedforeningens formue, og blev fordelt til de tre klubber efter deres
indbetalinger i løbet af årene. GIF Fodbold fik overført ca. kr. 41.000
Vi ansøgte om Coronatilskud hos DBU, hvilket blev bevilget med ca. kr. 21.000
FC Djursland og Ungdomsafdelingen har fået bevilget udviklingstilskud fra DBU.
Jeg vil gerne afslutningsvis takke alle de gode mennesker som loyalt har bakket op
om GIF Fodbold, specielt også i den svære Corona-tid.
Grenaa, den 22. september 2020
Gert Poulsen, formand

