
Beretning 2017/18 

Efter nogle meget turbulente måneder i min første formandstid i 2016/17, havde jeg en forventning om, at 
der efterhånden ville indfinde sig mere ro i baglandet. Men kampvalget senere iaften viser jo med al 
ønskelig tydelighed, at det absolut ikke er tilfældet.  Jeg vil nedenfor omtale de forskellige områder i GIF og 
slutte med en konklusion. 

Bestyrelse 

Vi har i løbet af året desværre måttet acceptere, at Steen Tvilling (trods mange overtalelsesforsøg) ikke 
ønskede at fortsætte som formand for Ungdomsudvalget. Steen har udført en kæmpeindsats, som vi takker 
ham for. Steen stoppede pr. 1. juni, og vi har siden – forgæves – søgt en ny formand. Indtil videre fungerer 
Thyge Traulsen som stedfortræder. Vi har dog en forventning om at vi efter nytår kan tilknytte en ny 
formand, vi har et par kvalificerede emner, og Thyge ønsker i jobbet. 

Vi har implementeret de nye Vedtægter, som blev godkendt på seneste Generalforsamling. 

Seneste generalforsamling indledte også arbejdet med en strategi  for fastholdelse af ungdomsspillere. 
Resultatet af dette arbejde er samlet i en model med målgrupper og indsatsområder. Herunder en hensigt 
om at samle træningerne  i grupperne: Team Børn, Team Betweens, Team Unge og Team GIF/Brazil. 

Grenaa IF har indgået et strategisk samarbejde med Viden Djurs og Brazil Football College omkring træning 
af ungdomsholdene fra U16-U18. 

Vi har opstartet et samarbejde med DBU omkring en trænerrådgiver, der har coachet nogle af vores 
Betweenshold. 

Vi har givet trænerlønningerne for ungdomstrænerne et boost, da vi ikke kan forvente forældretrænere i 
disse årgange. 

Vi har indført efterskolekontingent på kr. 100 pr. år.   

Seniorudvalget 

Jeanette vil orientere om det sportslige område, resultater og nye og opløste hold. 

Det er Seniorudvalget som løbende igennem året har udvist stor utilfredshed med Bestyrelsen, d.v.s. 
formand, næstformand og kasserer. Seniorudvalget har haft divergerende meninger i.f.t. Bestyrelsen bl.a. 
m.h.t. Trænerkontrakter. 

De senere indkomne forslag er også alle stillet af Seniorafdelingen, og vi anmoder om, at alle disse forslag 
behandles enkeltvis med fremlæggelse, mulighed for at kommentere disse og så naturligvis afstemning. 

Jeg er helt bekendt med den seneste anbefaling fra Seniorudvalget om at stemme på Jeanette. Det er 
selvfølgelig helt OK, og demokratiets naturlige vilkår.  Jeg er enig i, at der på det seneste har været en stadig 
dårligere stemning i bestyrelsen, dette skyldes, efter min mening, et dårligt samarbejde og manglende tillid 
imellem Seniorudvalgsformanden og resten af bestyrelsen. 



At jeg også er skyld i, at næsten ingen vil deltage i de sociale arrangementer i Seniorafdelingen kommer helt 
bag på mig. Siden vi lukkede den såkaldte ”mini-bodega”, har vi brugt en del af klubbens midler på at forny 
og forbedre cafeteriaet. Jeg har også forstået det således, at der jævnligt arrangeres fællesspisning i 
cafeteriaet for seniorspillerne. I øvrigt har jeg fra anden side i går fået at vide, at flere Serie 2- spillere heller 
ikke kan genkende den udlægning. 

Men hvis jeg bliver genvalgt, vil vi igen tage en snak med Seniorudvalget, idet vi ikke ved tidligere møder er 
blevet mødt af ovenstående udmeldinger – senest møde for to uger siden. Vi har absolut kun ønske om at 
alle skal føle sig veltilpasse i GIF. 

Jeg vil i øvrigt komplimentere Seniorudvalget for den fornemme udformning af indlægget på Hjemmesiden, 
det ligger langt over normalt niveau og virker meget professionelt.  

Ungdomsudvalget 

Som nævnt er vi p.t. uden formand, men der er håb om en ny formand fra 2019. Ungdomsudvalget har 
igennem året udvist stor aktivitet og entusiasme, bl.a. med deltagelse i flere stævner. 

 

Udvalget arrangerede igen iår et meget velbesøgt forældrearrangement på Gymnasiet. Arrangementet 
startede med en generel orientering og derudover et indlæg fra en DBU-konsulent, som fokuserede på 
vigtigheden af forældreengagement og frivillighed. Derefter gik man i klasselokalerne holdvis, hvor 
trænerne orienterede mere specifikt for de enkelte hold. Man sluttede – som sædvanlig – med grillpølser 
og sodavand. Et virkelig godt arrangement og godt tiltag. 

Thyge  vil orientere om det sportslige område. 

Medlemstallet i Ungdomsafdelingen er gået fra 342 i 2017 til 369 spillere i 2018. Det drejer sig om spillere 
der har betalt kontingent og været medlemmer i 3 måneder eller mere (6 piger og 21 drenge). 

Der har været deltagelse i fodboldstævnet Nørrehaldne Cup. 

Vi har vedtaget en pædofilpolitik for at skabe tryghed om rammerne for børne- og ungdomsfodbolden i 
Grenaa IF. 

Sponsorudvalget 

Har i løbet af året været på en svær opgave med at finde tilbage til tidligere sponsorater og aftaler. Det ser 
dog ud til at lysne, men generelt kan vi også mærke, at sponsorerne er tilbageholdende. 

Sponsorudvalget har udarbejdet et sponsorprospekt, så det er lettere at kontakte sponsorer og fortælle om 
mulighederne for at blive sponsor i klubben. 

 

 

 



Fodboldvennerne 

Frank Poulsen deltog med indlæg på forældreaftenen på Gymnasiet. Frank fortalte om arbejdet  hos 
Fodboldvennerne, hvor man  aktivt støtter de unge og også udlodder præmier til medlemmerne. 
Medlemskab er til en beskeden sum på kr. 10,00 pr. måned. 

Efterfølgende var Frank rundt i klasselokalerne og fik 59 nye medlemmer – det var rigtig flot arbejde og tak 
for det Frank ! 

 

 

Kiosken 

Kiosken lider under det samme som resten af klubben, vi mangler frivillige – specielt forældre. 

Men alligevel har Anita og Bettina sammen med de øvrige frivillige fået lavet mange nye tiltag. Der er 
arrangeret månedlige fællesspisninger, der er lavet andre specielle arrangementer f.eks. i.f.m. landskampe, 
og vores ungdomshold er igen begyndt at bruge cafeteriaet til egne arrangementer. 

Vi har bestræbt os meget på at der skal være ensartede priser som gælder for alle, det har ikke været 
tilfældet tidligere. 

Kiosken og cafeteriaet har gennemgået en renovering, hvor klubbens frivillige har sørget for nyt flot loft, 
maling og nye lysarmaturer, Play-station og nyt bordfodboldspil.  Dette er finansieret fra de såkaldte ”Jim 
Larsen-midler”. Vi håber også senere at kunne finde midler til en større renovering af selve kiosken. 

Som nævnt kan der altid godt bruges flere frivillige i kiosken, og for at gøre det lettere at stå i kiosken, har 
vi indkøbt et nyt kasseapparat og fået to betalingsautomater samt integreret MobilePay i kasseapparatet. 
Det er i øvrigt samme system som man bruger i GIC. 

Vores forpagtningsaftale med GIC/Norddjurs Kommune er fra 1985. I øjeblikket er Valdemar Haumand i 
gang med at lave en ny aftale, som vi skal drøfte og endeligt godkende senere. 

Kattegat Cup 

Igen iår et flot afviklet Kattegat Cup, trods store eksterne udfordringer med konkurser hos madleverandør, 
rengøringsfirma og forglemmelse hos samaritterne. Vi havde nye tiltag for de 161 hold, som hyggede sig 
trods den voldsomme varme. 

Men også her er der mangel på frivillige hjælpere, og vi er nødsaget til at igangsætte nye tiltag for at få flere 
frivillige blandt forældrene, men også fra resten af Grenaa by. Vi kan på ingen måde forvente, at 
ledelsesgruppen igen vil påtage sig at arbejde over 70 timer hver i Kattegat Cup-ugen – der skal flere 
kræfter til, da mange af vore hjælpere jo også bliver ældre med deraf naturligt frafald. 
 
 



FC Djursland 

Vi har arbejdet intenst på at skabe et meget tættere samarbejde imellem GIF og FCD. Vi er absolut 
majoritetsaktionærer i FCD, og vi har sammenfaldende interesser.  Vi indførte straks efter at jeg blev 
formand kvartalsvise møder imellem vore repræsentanter i FCD’s bestyrelse og Frederik og jeg. 

Jeg kan blot oplyse, at vi p.t. sammen med FCD i længere tid har arbejdet intenst på at videreføre FCD i en 
anden konstruktion, både organisatorisk og økonomisk. Det fremgik også under FCD’s generalforsamling i 
tirsdags, men det vil Henning orientere nærmere om når jeg er færdig. 

Økonomi 

Marie vil senere gennemgå årsregnskabet. 

Jeg kan supplere med følgende. 

1) Vi har gennemgået vores forsikringer, og har via DBU skiftet til TRYG fra Codan. Vi er nu, i 
modsætning til tidligere, forsikret for alle vore aktiver og aktiviteter, også i Kattegat Cup. Bl.a. var 
alle vore 5 containere ikke tidligere forsikrede, vi var ikke forsikrede ved strømafbrydelser (kostede 
et tab på frostvarer på ca. kr. 5.000) samt pludseligt opståede skader (vi fik ødelagt vores TV under 
en seniorfest, det kostede os kr. 15.000). Vi har en uændret selvrisiko og fået nedsat præmien fra 
kr. 21.048 i Codan til kr. 9.041 i TRYG 

2) Vi har forhandlet en nedsættelse af bøde for ulovlig opbevaring af fyrværkeri. Bøden var oprindelig 
på kr. 5.000 og blev nedsat til kr. 2.000 

3) Igennem mange år har der været to legater i GIF, som har stået urørte. Iflg. den tidligere bestyrelse 
var det svært at få frigivet midlerne. Vi ansøgte Civilstyrelsen om frigivelse, hvilket blev bevilget 
både hurtigt og smertefrit, således at disse midler, i alt ca. kr. 125.000, nu fuldtud kan anvendes til 
vores Ungdomsafdeling. Vi har påbegyndt udlodning af disse midler. 

4) Vi har investeret nogle af de midler vi har fået ved salget af Jim Larsen og Mike Tullberg. Hvor vi 
tidligere ikke fik afkast, har vi iår fået ca. kr. 3.200 i renter/udbytte. Desværre får vi ikke del i salget 
af Kasper Junker fra AGF til AC Horsens iflg. melding fra DBU. 

5) Vi har indført DBU’s automatiske opkrævningssystem. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Afslutning 

Jeg har overvejet meget om jeg skulle fortsætte og stille op til genvalg. Jeg skal ikke lægge skjul på, at 
udfordringerne er og har været store. Min hensigt med at sige ja til formandshvervet var, at det var en 
forudsætning at de positive oplevelser opvejede de negative – det har IKKE været tilfældet. 

Men jeg føler der fortsat er et stort stykke arbejde at fuldføre, ikke mindst i relation til FC Djursland, og 
også på det seneste Seniorafdelingen.  Og med de mange, bestemt positive oplevelser jeg trods alt også har 
haft, så har jeg valgt at genopstille. 

Jeg vil afslutningsvis gerne rette en meget stor tak til alle de frivillige trænere, ledere, kioskpersonale og 
øvrige hjælpere i GIF og FC Djursland. Men  ikke mindst alle de mange omkring Kattegat Cup, som hvert år 
yder et kæmpemæssigt arbejde. Uden alle jer kunne vi ikke drive alle vores aktiviteter – så tak for det ! 

Jeg vil også gerne takke Valdemar Haumand og hans folk i GIC for vores altid perfekte baner, det er en 
fornøjelse,  og det bliver også påskønnet af vore gæster. 

Så er det jo efterfølgende fuldstændig op til generalforsamlingen om man ønsker at jeg fortsætter. 

Jeg ved at der efterfølgende er en del der gerne vil have ordet, når jeg er færdig. 

 

27.09.2018/Gert Poulsen 

 


