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1. Valg af dirigent 
Carl Erik Pallesen valgt til dirigent. Carl Erik erklærede generalforsamling var varslet 
rettidigt. 
 

2. Valg af referent 
Frederik Nicolajsen valgt til referent 
 

3. Valgt af stemmetæller 
Svenn Møller valgt til stemmetæller 
 

4. Gert Poulsen fremlagde bestyrelsesberetning 2018/19 

Bestyrelsesberetning GIF Fodbold 2019/2020 
 
Grenaa IF Fodbold - Gert Poulsen 
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: 
Økonomi 
2019-2020 et usædvanligt år på mange punkter grundet Corona. Derudover er der udført 
et stort arbejde med oprydning og strukturering af bogholderi og regnskab. Der er 
foretaget større afskrivninger af kontingentrestancer og varelager i kiosk. Alt i alt går vi ind 
i nyt regnskabsår på et bedre fundament og der er indført budgetter for alle afdelinger. 
 
Kattegat Cup 
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. 
 
Corona 
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 retningslinjer. 
 
Tøjleverandør 
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 Sport24 Team. 
 
Fodboldskole 
DBU-fodboldskole blev afviklet succesfuldt, dog med lidt færre deltagere. 
 
Kiosk/cafeteria 
Anita og Bettina og de øvrige piger har ydet en kæmpeindsats med mange initiativer – 
både med arrangementer og med udvalget i kiosken. Økonomien i kiosken er i balance og 
årets underskud skyldes alene nedskrivninger af varelager, afskrivninger på inventar og 
kreditorer.  
 
GIF Fodboldvenner 
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 vores øvrige udvalg. Dette 
blev realiseret i løbet af 2020, hvor den tidligere bestyrelse fortsætter som udvalg under 
GIF Fodbold. 
 
Ekstraordinære indtægter 
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 retningslinjer, 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. Alle vores frivillige hjælpere i GIF, FC 
Djursland og Kattegat Cup. Også igen tak til Valdemar Haumand og hans folk i GIC. 
 
  



 

FC Djursland – Henning Meisler 
Stor tak til FC Djursland udvalget som består af: 
Sportschef: Nicolaj Rygaard Poulsen 
Sponsorchef: Morten Torp 
Hjemmekampe: Finn Pedersen 
Næstformand: Carl-Eric Würtz Pallesen 
Formand: Henning Meisler 
 
Visionen for FC Djursland er: På tværs af samarbejdsklubber at skabe et træningstilbud, 
der kunne fastholde og udvikle fodboldspillere på Djursland. Til gavn for fodbolden. 
 
Hvorfor? 
Realiteten er at vi er sårbare! 
Unge efter endt ungdomsuddannelse søger mod Randers/Århus (Øvrig DK)' 
Derfor skabte vi: 
FC Djursland mere end fodbold.  
FC Djursland har et eksisterende netværk og har et fastslået brand.     
 
Forskellige initiativer i 2019/2020 sæsonen: 

• 100 Spred glæde kager er uddelt til byen erhvervsdrivende 
• Bankospil med mere en 320 online deltagere 
• Kåring af årets øl 
• De unge FC Djursland hold har været til HAKA og Freys FodboldGolf 
• Drivein biograf under corona 
• DS spillerne har under corona vist træningsbilleder 
• Charity Walk and Run 2019 

 
Nicolaj Poulsen - Sportlige: 
Der er lavet 2 års planer for U16 drenge,U16 piger og U19 drenge. 
U19 er tilmeldt med et FCD hold og et GIF hold – største årgang ca. 40 spillere 
DS: Ung spillertrup, hvor flere spillere skal til at studere uden for byen. 
Strategien er at truppen er baseret på lokale spillere eller spillere med lokale relationer. 
Der arbejdes med træningsmiljø, værdier og kultur og trænere og ledere arbejder på tværs 
af årgangene. 
Målmandstræner arbejder med alle ungdomsmålmand fra børnefodbolden til Senior. 
Grønsværen tilbyder måltider efter træning og skaber et godt miljø, hvilket har en meget 
stor værdi. 



 

 
Seniorudvalget – Kasper Vayland 
Sidste år ved denne tid – kamp om overlevelse i serie 3. Klarer frisag og forbliver i serie 3. 
 
Efterfølgende ansættelse af Jesper Nimb som cheftræner. I gang med generationsskifte. 
Meget ungt hold omkring 20 spillere. God stemning i truppen. 
 
Sat tilbage af Corona. En hel forårsturnering der blev annulleret. I gang i efteråret med 
blandede resultater. Men fortsat god stemning – og en klar plan for hvordan holdet skal 
spille og hvilke forventninger der er til spillerne. Både spillerne imellem og fra stab til 
spiller. 
 
Serie 5 i gang igen. Også tilmeldt i foråret – ligeledes annulleret pga. Corona. 
Også i gang i efteråret – med startvanskeligheder. Det var svært at skaffe spillere nok til 
kampene. God hjælp fra U19 og oldboys. En ”gammel garde” der ønsker at spille sammen – 
og være rygrad på holdet. Puljevinder inden ombrydning. 
 
Det står hurtigt klart, at der er behov for en tovholder/koordinator på holdet. Gary 
overtager denne post – og stopper som holdleder for serie 3.  
Dermed chef og assistent på serie 3 (Jesper og Raphael) 
Koordinator på serie 5 – Gary. 
 
Foran os står planlægning af resten af sæsonen i år – og planlægning af næste sæson. 
Forventning om at stab ser ligedan ud næste år. 
 
Der er skabt ro omkring seniorfodbolden i Grenaa IF. 
Nu skal vi etablere os – efter forhåbentlig at blive i serie 3. 
 
  



 

Ungdomsudvalget Thyge Traulsen 
Ungdomsudvalget har fået et yderligere medlem; Brian Søndergaard er tiltrådt og 
forstærker holdet bestående af Nina, Heidi, Louise og Thyge. 

Jeg er meget glad for at have Brian med på holdet, han er gået aktivt og konstruktivt ind i 
udvalgsarbejdet.  

Ungdomsudvalget mødes ca. 6 gange om året. 

Under ungdomsudvalget har vi i en periode etableret en arbejdsgruppe for pigefodbolden i 
Grenaa IF og FC Djursland. 

Målsætningen er at forbedre vilkårene for pigefodbolden i vores klub. Målet er at få flere 
piger til at spille fodbold og at fastholde dem i klubben. Vi ønsker at etablere et 
damesenior-hold i klubben på sigt. 

Vi har søgt økonomi i Norddjurs Kommune og fonde for at kunne gennemføre de planlagte 
tiltag.  

Vi er lykkes med at få bevilliget økonomi til vores projekter og har allerede omsat følgende: 

• Ansættelse af en udviklingskoordinator i pigeafdelingen. Lasse Ravnsbæk er tiltrådt. 
• Opstart af et nyt u7 pigehold gennem et ”Fantastisk fodboldstart for piger”- forløb 

ved Lasse og en DBU instruktør. Lasse fik gennemført inspirationstræner sammen 
med ungtræner i alle byens SFO’er. 

• Ansøgning om trænerrådgiverforløb med en DBU konsulent 
• Etablering af et U16 pigehold i FC Djursland regi 
• Træneraftaler med flere unge træner i pigeafdelingen 
• Der er etableret fast ugentlig målmandstræning til ungdomsafdeling ved Jacob 

Kliver og FC Djursland målmænd som assistenttræner 

Sæsonen præget af Corona – men det er lykkedes at fastholde spillerne. 

Der arbejdes med projekter til yderligere støtte til fastholdelse af spillere. 

Ungdomsafdelingen arrangerede i august 2019 et velbesøgt forældrearrangement på 
Gymnasiet. Aflyst i 2020. 
 
5. Regnskab for fodboldafdelingen 

Frederik gennemgik regnskabet: 

FC Djursland viste et overskud på kr. 34.670 

Grenaa IF Fodbold viste et overskud på kr. 88.002 



 

Grønsværen viste et underskud på kr. -50.929  

 

Kommentarer til regnskab: 

Indtægter: 

• Negativ påvirkning på resultat  

• Færre kontingentindtægter (48.000) 

• Kattegat Cup mindre tilskud (60.000) 

• OK Benzin mindre sponsorat (5.000) 

• Krediteringer af sponsorer herunder Intersport (26.000) 

• Færre sponsorater  

• Mindre kioskomsætning 

• Positiv påvirkning på resultat:  

• Hovedafdeling (41.000) 

• Kasper Junker (10.000) 

• Corona tilskud (21.000) 

• Fakturering af 2018 sponsorater 

• Neutral påvirkning på resultat:  

• Pumakonto er indtægtsført med 0 kr. modposten er færre Puma omk. (anden 
afregningsmetode) 

Omkostninger: 

Negativ påvirkning på resultat: 

• Pumakonto Intersport afskrivning (30.000) 

• Nedskrivning af kiosk varelager (21.000) 

• Afskrivninger på inventar (11.500) 

• Positiv påvirkning på resultat:  

• Baneleje Norddjurs Kommune (22. 000) 



 

• ½-Legen (12.000) 

• Færre sponsorudgifter (17.000) 

Færre på uddannelse (18.000) 

6. Fastsættelse af kontingent 

Kontingent fastsat uden ændringer 

 

7. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag 

 

8. Valg til bestyrelse 

På valg: Gert Poulsen – genopstillede ikke 

Bestyrelsen opstillede Nicolaj Rygaard Poulsen til bestyrelsen.  

Nicolaj Rygaard Poulsen valgt til bestyrelsen. 

 

9. Valg af revisor og bilagskontrollant.  

Mikkel Johansen modtog genvalg 

 

10 Evt.  

Svenn Møller takkede Gert Poulsen for sit formandskab. 

Rita Sjørup vil gerne have undersøgt mulighederne for fodbold for seniorer, som 
eksempelvis Gå-fodbold 

Lasse Ravnsbæk opfordrede til at sætte fokus på det at gå fra ungdomsspiller til 
seniorspiller evt. at få DBU klubkonsulent med ind over. 

DBU lancerer et nyt koncept – Børnefodboldklub og evt. kunne GIF være kandidat. 

DBU er ifølge LR overrasket over, at Grenaa IF skal betale for leje at kunstgræsbanen og 
ønsker at DBU, der var medfinansierende kontaktes med henblik på en dialog med GIC. 

 



 

 

  



 

Underskrift: 

 

Gert Poulsen  Gitte Rygaard  Kasper Vayland 

 

 

Thyge Traulsen Frederik Nicolajsen Henning Meisler 

 

 


