Grenaa IF Fodbold – Bestyrelsesmøde beslutningsreferat
Sted:

Stadion

Dato:

24. august 2020

Start kl.
Slut kl.

19:00

Deltagere: Frederik Nicolajsen (FN)
Thyge Traulsen (TT)
Henning Meisler (HM)
Nicolaj Poulsen (NP)
Kasper Vayland (KV)
Gitte Rygaard (GR)
Afbud:

Gert Poulsen (GP)

Emnemodel:
Sagsfremstilling
Økonomiske konsekvenser
Indstilling
Bilag
Beslutning
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1.

Godkendelse af seneste referat

Godkendt uden kommentarer

2.

Orientering fra bestyrelsesformand [GP]
2.1

Grenaa IF Hovedforening

Der er den 25. juni afholdt generalforsamling.
Man ønskede foreningen bevaret, idet det senere måske kunne blive aktuelt med en
overbygning. Der blev valgt en bestyrelse med formændene for gymnastik, svømning og
fodbold. Gert Poulsen blev valgt til hovedformand.
Det bliver en løs overbygning, hvor Gert Poulsen vil lave et udkast til
vedtægter/retningslinjer. Der vil ikke afholdes møder, hvis der ikke er ønsker om det.
Men det vigtige for GIF Fodbold var, at foreningens formue bliver opløst og udloddet til de
tre foreninger i forhold til deres indbetalinger igennem årene. Også den absolut mest fair
måde.
Grenaa IF Fodbold modtager derfor ca. kr. 41.000.
2.1

Ophævelse af passivt medlemskab og forældremedlemskab

Sagsfremstilling
På generalforsamlingen 2019 blev det følgende vedtægtsændring besluttet:
Nuværende vedtægter:
Stemmeberettigede er medlemmer af fodboldafdelingen, som er fyldt 16 år
Ændres til:
Stemmeberettigede er medlemmer af fodboldafdelingen, som er fyldt 16 år.
Forældre, som har et barn der betaler kontingent til fodboldafdelingen, er berettigede til at
afgive stemme på deres barns vegne.
Der kan kun afgives en stemme pr. medlem.
Stemmeret og stemmeafgivelse kræver personligt fremmøde. Der kan således ikke afgives
stemme via fuldmagt.
Passivt medlemskab giver ingen stemmeret.
Udvalgsmedlemmer anses som medlemmer og har dermed stemmeret.
Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser
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Indstilling
Det foreslås at ophæve passivt medlemskab, der skulle give udvalgsmedlemmer uden
stemmeret en stemmeret – denne er efter vedtægtsændringen bortfaldet.
Det foreslås at ophæve forældre medlemskab, der skulle give forældre med børn under 16
år uden stemmeret en stemmeret – denne er efter vedtægtsændringen
overflødig/bortfaldet.
Det foreslås at tilbyde disse medlemmer et nyt medlemskab i GIF fodboldvenner, så vi
bevarer tilknytningen til klubben. Dette kan evt. få en positiv økonomisk konsekvens.
Beslutning
Vedtaget
2.2

Dato for generalforsamling 2020

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 22. september kl. 19.00 i Grønsværen
2.1

Regnskabsassistance – oprydning

Forslag: GR honoreres kr. 10.000 for ekstraordinær regnskabsassistance
Vedtaget

3.

FC Djurslandudvalg [HM]

Snart første hjemmekampe. Hvordan afvikles under COVID-19. Der afholdes møde torsdag
for at finde løsninger.
I dialog med Carl Erik om kampprogram og plakater. Der skal findes nogen til at gå rundt
med plakater.
Branding af FC Djursland: Målmænd har været på besøg hos HSM-industri. Fokus på
målmandstræningskonceptet.
Vi har trukket Skive i pokalen og HM giver den lidt gas på de sociale medier
Kampen flyttes til tirsdag den 1. september. Alm billetpris. Skive får fremsendt ønsket
antal billetter.
Sæsonkort: kortet bevaret og der sættes et nyt klistermærke på – bæredygtig
5

Spillerne skal på besøg hos Freys Fodbold Gold – en præsentation af spillerne gennem et
Managerspil, som alle kan deltage i. Mere information følger på de sociale medier.
Video og billeder kombineres evt. med sponsorater.
Såfremt en spiller ønsker at skifte mellem moderklubberne skal dette koordineres med
FCD Sportschefen.
3.1

Danmarksserie statusorientering

25 spillere i DS-truppen
3 spillere registreret som U19
Fordeling mellem GIF og Østdjurs ca. 50/50
God dialog mellem klubberne men lidt for meget energi brugt på spillere der skifter
mellem klubberne.
3.2

U19 Drenge statusorientering

41 spillere registreret (3 efterskole)
Flere spillere har medvirket på Serie 5
3.3

U16 Drenge statusorientering

Ca. 20 spillere
Konkurrencen er intensiveret og kampen om pladserne skærpet.
Har fået spillertøj.
Hvad er målsætningen for årgangen – at rykke op eller at fastholde
Evt. tilmelde et 8-mandshold
3.4

U16 Piger statusorientering

Charlotte Sørensen er startet og hjælper til omkring holdet
Har fået spillertøj.
3.5

Vaskefaciliteter i stadionbygningen

Er igangsat. BP skal installere maskiner. Der opsættes en vaskemaskine og en
tørretumbler.

4.

Seniorudvalg [KV]
4.1

Serie 3 statusorientering

Bestyrelsen orienteret
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4.2

Serie 5 statusorientering

Har nu spillet to kampe og missionen lykkedes og stemningen er god.
Gary overtager koordinatorrollen på Serie 5

5.

Ungdomsudvalg [TT]
5.1

Statusorientering

Fantastisk Fodboldstart for de yngste piger er igangsat over de næste 5-6 uger med Lasse
Ravnsbæk og en DBU-konsulent.
U16 pige-assistenttræner flytter til Århus og stopper i Grenaa IF. Vi ønsker god vind i
fremtiden.
Orientering om U14 piger årgangen (2007) Fantastisk forældretræner engagement, men
har brug for nogen til at hjælpe omkring holdet – evt. nogen omkring Brazil-spillerne.
Boldtummel starter ultimo august til efterårsferien. Der holdes fast i kontingentbetalingen.
Målmandstræning er igangsat og der arbejdes på en målmandstræning workshop.
U19 drenge årgang med mange spillere og nok til to hold.

6.

Sponsorudvalg [FN]
6.1

Statusorientering

Der er lavet følgende nye sponsoraftaler:
Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S sponsorer et spillersæt til U14 drenge
Djurslands Bank sponsorer spillersæt til U16 drenge og U16 piger

7.

Økonomi [GR]
7.1

Udkast til GIF regnskab 2019/2020 – gennemgang

Regnskabet gennemgået med bestyrelsen.
Kommentarer til regnskab:
Indtægter:
• Minus: Manglende indtægter fra Serie 5 og færre Serie 3 spillere
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•

Nul: Pumakonto er indtægtsført med 0 kr. modposten er færre Puma omk. (anden
afregningsmetode)
Plus: Baneleje Norddjurs Kommune 22. 000 mindre omkostninger
Minus: Kattegat Cup 60.000 mindre tilskud
Minus: OK Benzin 5.000 mindre sponsorat
Nul: Ingen tøj til Aalborg City stævne
Minus: Sponsorater 16.850 + krediteringer af sponsorer herunder Intersport
Plus: Øvrige indtæger: Hovedafd. 41.000 + Kasper Junker 10.000

•
•
•
•
•
•

Omkostninger:
Plus: Halv-Legen 12.000
Plus: Sponsorudgifter
Plus: Færre på uddannelse
Nul: Stævner
Minus: Pumakonto afskrivning 30.000 (INTERSPORT)
7.2

Udkast til GIF budget 2020/20121 – gennemgang

FN har udarbejdet budget – se bilag
7.3

Udestående med FC Djursland A/S

I forbindelse med gennemgang af årsregnskab er der registreret et udestående til FC
Djursland A/S på kr. 24.854 inkl. moms.
Herudover ubetalte faktura (som ikke er modtaget af HM) på kr. 34.022,50 for
regnskabsåret 2019/2020. (Sendt før Gitte Rygaard overtog posten som kasserer).
FN/HM/GR foreslår, at de kr. 24.854, (moms fratrækkes) - afskrives i Grønsværens
regnskab og de resterende beløb på kr. 34.022,50 betales af FCD udvalget.
7.1

Afregning af sponsorarrangementer Grenaa IF og FC Djursland

Følgende foreslås indført pr. august 2020:
•
•
Vedtaget
7.2

Sponsorarrangementer (herunder stadionplatter, øl, vand, kage faktureres til
kostpris.
Øvrige køb – faktureres til normal kioskpris
Restance
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Ungdom:
Boldtummel:
Senior:
I alt:
7.3

-7.185 (Tilskud søges ved DGI, Dansk flygtningehjælp mv.)
8.250 (forudbetalt kontingent)
-1.950,0,-9. 135 + 8.250

Automatisk holdkortspærring

Der er indført automatisk holdkortspærring ved manglende kontingentbetaling
7.4

Falck abonnement

Syge transport afbestilt – aldrig benyttet
Falckkasser reduceres til 1 kasse, der kan opfyldes gratis.
Besparelse: 10.000,Vedtaget

8.

Kampfordeler

Frederik Nicolajsen varetager foreløbigt denne rolle.

9.

Kiosk

Indførelse af formularer til intern afdelingsafregning

10. Materialeansvarlig
11. GIF Fodboldvenner
FN har udsendt kontingentbrev til de medlemmer vi ikke har e-mailadresse på og e-mail til
alle øvrige. Alle medlemmer er oprettet i KlubOffice, således at vi kan overgå til automatisk
kontingentkørsel.

12. Evt.
Ansøgninger i DIF’s sommerpulje – Henning skriver ansøgning.
Næste møde er til generalforsamling – bestyrelsen mødes kl. 18.00.
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13. Næste møde
Mødet hævet kl. 22:15

Underskrift:
Gert Poulsen

Gitte Rygaard

Kasper Vayland

Thyge Traulsen

Frederik Nicolajsen

Henning Meisler
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