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Grenaa IF Fodbold – Bestyrelsesmøde beslutningsreferat 
 
Sted:  Online  

Microsoft Teams-møde 
Deltag på din computer eller via mobilapp 
Klik her for at deltage i mødet 
 
 
Dato: 4. marts 2021 
 
Start kl.  19:00 
Slut kl.  21:50 
 
Deltagere:  Frederik Nicolajsen (FN) 

Thyge Traulsen (TT) 
Henning Meisler (HM) 
Nicolaj Poulsen (NP) 
Kasper Vayland (KV) 
Gitte Rygaard (GR) 
 

Afbud:   
 
 
 
 
 
Emnemodel: 
 
Sagsfremstilling 
 
Økonomiske konsekvenser 
 
Indstilling 
 
Bilag 
 
Beslutning 
 
 
  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTc4M2UxMmUtNTk5Yy00YTNlLTg5NjEtY2M5MDBlNzQ5YjRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a36b59a5-2104-418b-a43d-53f315f25825%22%2c%22Oid%22%3a%22f5fb1d7c-fa1b-4d77-82a1-a786ce9246c7%22%7d
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1. Godkendelse af seneste referat 

Godkendt uden kommentarer med Visma Addo 

2. Orientering fra bestyrelsesformand [FN] 

2.1 Kontakt til Norddjurs Kommune Fritid 

Bestyrelsen har ønsket en afklaring af bevæggrundene for nedlukningen af 
træningsfaciliteterne. 
 
Vi kan konstatere at andre foreninger udenfor Norddjurs har andre muligheder for at 
tilbyde deres medlemmer individuel træning eller træning i grupper af 5 personer på linje 
med DBU Jyllands retningslinjer. 
 
Konkret vil vi gerne undersøge muligheden for at åbne for træning på kunstgræsbanen på 
HSM arena. 
 
Skyldes lukningen en sundhedsfaglig vurdering eller er det en praktisk foranstaltning, da 
det meste af GIC personalet er hjemsendt?  
 
Er fremsendt til Fritid og kultur i Norddjurs Kommune 

2.2 Forsikring – opbevaring af håndsprit 

Vi er blevet kontaktet af vores forsikringsselskab Tryg omkring opbevaring af håndsprit. 
 
Klubben har mindre end 200 liter på lager ifølge Anita, så er alt ok, og forsikringen 
dækker. 

2.3 Status på løb 3 km. projekt 

Blev ikke til noget 

2.4 Jobopslag omkring ledige poster 

udsat 

2.5 Oplæg til aftale med KlubVind.dk 

https://klubvind.dk/dit-stoettelotteri 
Klubben vil søge frivillige, der kan påtage sig opgaven  

https://klubvind.dk/dit-stoettelotteri/?fbclid=IwAR2VbRGipOvH-hIgeZ_31TpTByWx1V9B7UZ8l3_uZCmwe1-yitBM9uDzVSM
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2.6 Oplæg til aftale med Bambusa om salg af strømper 

Se kontrakt 
 

 
Klubben vil søge frivillige, der kan påtage sig opgaven eller give trænere tilbuddet. 
Indtjente penge går i holdkasserne 

2.7 Strategiplan for indefodbold – futsal  

Forespørgsel fra Brazil Football Collage om at udvikle en fælles strategi for futsal på 
Djursland. 
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Vi ønsker et oplæg fra Brazil – inspirationsdag og arbejder videre med strategien TT + FN 

2.8 Grenaa IF og FC Djursland Folkeaktier 

Se oplæg bilag 2 
 
Idéer: Skudtræning på bane 9 væg/hegn med reklame – forbedring af bane 9 som lysbane, 
containere 
 
Tak til medlemmer / sponsorer under COVID-19 
 
HM arbejder videre med projektet. 

2.9 Anmeldelse af gaveindsamling til DGI 

Fradraget gælder gavebeløb op til et maksimum, som årligt fastsættes af Staten. I 2021 er 
beløbsgrænsen fastsat til 17.000 kroner.  
 
Med henblik på, at gavegiveren opnår sit fradrag, indberetter DGI bidraget til Skat. 
 
Pengegaver kan alene ske til DGI via det link til DGIs hjemmeside som oplyses foreningen, 
når gaveindsamlingen er godkendt af DGI. 
 
Foreningens administrator (f.eks. kassereren eller webmaster) kan følge 
indsamlingsbeløbet via foreningens logon til http://foreningsservice.dgi.dk . 
 
Gaven må ikke være betinget af modydelser eller forbehold om, hvad den skal anvendes til, 
f.eks. til et nærmere beskrevet projekt eller en bestemt lokal forening. En gaveyder kan dog 
udtrykke ønske om, hvilke formål (evt. projekttype) han/hun vil støtte med gaven, men 
det-te forpligter ikke DGI ved udlodningen af skænkede gavebeløb. 
 
DGI udlodder én gang årligt de skænkede gavebeløb, efter ansøgning fra medlemsforenin-
gerne, til realisering af bygge- og anlægsprojekter indenfor idræts-/fritidssektoren samt til 
særlige projekter med et andet almennyttigt formål som naturligt falder indenfor DGIs for-
mål. 

3. Gavepolitik 

Sagsfremstilling 
Det er et ønske at få udarbejdet en gavepolitik, så der ligger retningslinjer for hvem, hvad 
og gavens omfang. 
 

http://foreningsservice.dgi.dk/
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Økonomiske konsekvenser 
Ukendt 
 
Indstilling 
Oplæg - se oplæg bilag 1 indstilles til behandling og vedtagelse 
 
Bilag 
Bilag 1 
 
Beslutning 
Oplægget tilrettet og vedtaget 

4. FC Djurslandudvalg [HM] 

Fokus på klare linjer omkring, hvor man spiller på de enkelte hold. 
Udarbejdelse af drejebog – ungdomsspilleres overgang til seniorfodbold [KV] [NP] 
 

4.1 Danmarksserie statusorientering 

• Træning startet op – truppen er intakt 
• 16 dage til første turneringskamp – 17-19 kampe på 12 uger (ons/lør) 
• Stor sandsynlighed for at spille uden tilskuere – økonomi tab 

 
Bestyrelsen orienteret 

4.2 U19 Drenge statusorientering 

• Træning startet op – truppen er fortsat stor og arbejder med 2 hold 
• Udfordring med at flere U19 spillere kommer i spil i forhold til seniorfodbold og 

samtidig arbejde med 2 U19 hold 
• Forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe omkring ovenstående 

 
Bestyrelsen orienteret 

4.3 U16 Drenge statusorientering 

Finde holdleder, der kan støtte trænerteamet 
Finde en målmand 
Bestyrelsen orienteret 
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4.4 U16 Piger statusorientering 

Bestyrelsen orienteret 

5. Seniorudvalg [KV] 

5.1 Serie 3 statusorientering 

Træning startet op – 20 mand til første træning – forventer en trup på 30 spillere 
Bestyrelsen orienteret 

5.2 Serie 4 statusorientering 

Bestyrelsen orienteret 

6. Ungdomsudvalg [TT] 

6.1 Statusorientering  

Pigesamarbejde projekt sat i gang over 3 forskellige årgange U13 – U16 

7. Sponsorudvalg [FN] 

7.1 Statusorientering generelt 

Bestyrelsen orienteret 

7.2 Status på Corona-trøje projekt 

Bestyrelsen orienteret 

8. Økonomi [GR] 

8.1 Aftale med GIC vedr. internetforbindelse 

Beslutning 
Vedtaget 
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8.2 Aktivitetstilskud Norddjurs Kommune 

Bestyrelsen orienteret 
 

8.3 Kontingentrestance 

Alle med kontingentrestance har modtaget en påmindelse 
 
FC Djursland:  6.600 
Senior:   4.000 
Ungdom:   8.820 
Samlet:   19.420 
 

8.4 Søge midler  

Det søges midler i de forskellige puljer [TT] + [FN] 

9. Kampfordeler 

Ekstra mange opgaver i forbindelse med COVID-19 udsættelse og nyt turneringsformat. 

10. Kiosk 

10.1 Aftale med GIC om udskænkning ved kunstgræsbanen. (FN) 

Ansøgning fremsendt til GIC 

11. Materialeansvarlig 

Vi har modtaget Select materialer som præmie for Frederik Nicolajsens ”Hele Danmarks 
Fodboldhelte” pris. 

12. GIF Fodboldvenner 

109 betalende medlemmer 
Der skal foretages 1. og 2. udtrækning af 2020 og 1. udtrækning 2021, så snart vi må have 
tilskuere på stadion 
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13. Evt. 

Presse: Klubben har været omtalt i DR Østjylland, LokalAvisen, GIF og FCD, Radio 
Djursland 

14. Næste møde 

Frederik udsender en Doodle 
Mødet hævet kl. 20:50 
 
 
Underskrift: 
 
Frederik Nicolajsen Gitte Rygaard Kasper Vayland 
 
 
Thyge Traulsen Henning Meisler Nicolaj Rygaard Poulsen 
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Bilag 1 
 

Opdateret den 28. januar 2021 

15. Oplæg til GIF Gavepolitik 

 
Gavepolitik 
 
Formålet med at udarbejde en politik for gaver i Grenaa IF Fodbold er udstikke 
retningslinjer for hvem, der modtager gaver og hvilke anledninger samt gavens omfang. 
 
Grenaa IF Fodbold giver gave i følgende tilfælde: 
 Fødselsdag 30 års, 40 års, 50 års, 60 års, 70 års, 80 års, 90 års 
 25-års jubilæum i klubben 
 Begravelse 

 
Følgende modtager gaver: 
 Sponsorer som har givet sponsorat på over kr. 1.000 indenfor de sidste 2 år.  

(skal være opført på sponsorudvalgets sponsorliste) 
 Siddende bestyrelses- og udvalgsmedlemmer 
 Aktive trænere 

 
Gavens omfang: 
 Gaven er i alle tilfælde 2-3 flasker eller lignende pris ca. kr. 200 
 Ved begravelse sendes krans til ca. kr. 500 
 Ved børnefødsler sendes buket til ca. kr. 200 

 
Bestyrelsen kan ved specielle lejligheder give en gave efter behov. 
 
Godkendt af Grenaa IF Fodbold Bestyrelse den 04-03-2021 
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