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1.

Godkendelse af seneste referat

Godkendt uden kommentarer med Visma Addo

2.

Orientering fra bestyrelsesformand [FN]
2.1

Udvidelse af Kørselsordning

Sagsfremstilling
Årgange der spiller fra Liga 2 og op har ofte lange køreture. Det er ofte de samme, der
kører. Grundet Corona-situationen vælger mange at der ikke skal sidde 5 personer i bilerne
og der er derfor et ønske om, at klubber udvider kørselsordningen til at betale for 5 biler
ved afstande over 100 km.
Økonomiske konsekvenser
Baseret på 2018/2019 indberetninger: 50 ture over 100 km.
5-7.000 kr. såfremt det gælder alle hold
2-3.000 kr. såfremt det kun gælder fra Liga 2 og op.
Indstilling
Det indstilles at kørselsordningen udvides.
Beslutning
Kørselsordningen udvides til 5 biler ved kørsel over 100 for alle årgange.
Perioden for udvidelsen er begrænset til at være så længe, der er coronarestriktioner.
Herefter evalueres ordningen.
2.1

Kampagne – ”Så ruller bolden igen”

Thyge og Frederik har igangsat en kampagne for at få flere nye medlemmer.
I den forbindelse er der indrykket helsidesannonce i LokalAvisen.
Pris kr. 7.261,25 inkl. moms
Der er trykt plakater, der er opsat på skolerne i Norddjurs og i Klubhuset
Se bilag 1
2.2

Jobopslag omkring ledige poster

Status: intet nyt
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2.3

Grenaa IF og FC Djursland Folkeaktier

Status: Projektbeskrivelse er godkendt af DGI, hvilket betyder at støtten er
fradragsberettiget.
Vi afventer status på Kattegat Cup for hvornår vi skal sætte projektet i gang.
2.4

Corona-smittet modstander i U10 drenge

Klubbens U10 drenge træner modtog søndag den 28. marts besked om at en spiller fra
modstanderholdet var konstateret positiv med corona-virus. Træneren orienterede straks
de involverede forældre og dernæst klubben FN.
Derpå blev vores handlingsplan igangsat og der blev udsendt en orienteringsmail fra
klubben til de berørte forældre med status og om hvordan de skal forholde sig.
Stor ros til U10 drenge trænere for håndteringen.
2.5

Kasper Junker skifter til japanske Urawa Red Diamonds

Selvom Grenaa IF Fodbold 1. april havde lagt billet ind på Kasper Junker, så skifter han nu
til japanske Urawa Red Diamonds.
Transforsummen er forventet på ca. 16. mio,
Der tilgår Grenaa IF 0,5% af transfersummer.
KJ kommer af og til til Grenaa og vi vil undersøge om det er muligt, at lave et arrangement.
2.6

DIF midler til måltavle

Der er ansøgt om midler til en ekstra måltavle til bane 1/kunstgræsbane eller projekt
omkring bane 9 – ansøgning på kr. 27.188 godkendt

3.

Ansøgning om refundering af kontingent

Vi har modtaget en ansøgning om refundering af kontingent.
Bestyrelsen besluttede at tilbagebetale 50% af kontingentet.

4.

FC Djurslandudvalg [HM]
4.1

Danmarksserie statusorientering

Bestyrelsen orienteret
Truppen er skadefri
Stadionsponsor HSM Industri glade for samarbejdet og vil gerne fortsætte.
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FCD har lavet Live-transmission og stadionplatte hjemme i stuerne.
FCD ønsker et billede og et par billeder fra alle FC Djursland kampe, som sendes til DB
Marketing eller at der oprettes en nyhed via DBU App’en
4.2

U19 Drenge statusorientering

Bestyrelsen orienteret
4.3

U16 Drenge statusorientering

Bestyrelsen orienteret
4.4

U16 Piger statusorientering

Bestyrelsen orienteret
4.5

Udarbejdelse af drejebog – ungdomsspilleres overgang til
seniorfodbold [KV] [NP]

4-6 spillere træner med DS om mandagen. Ved at bygge bro op til seniorfodbolden

5.

Seniorudvalg [KV]

Ny seniorudvalgsformand og flere i seniorudvalget søges da KV går på barsel.
5.1

Serie 3 statusorientering

Bestyrelsen orienteret
Kommet godt fra start med 2 sejre og der er en positiv energi omkring holdet
5.2

Serie 4 statusorientering

Bestyrelsen orienteret
Kommet godt fra start og har haft et par ungdomsspillere med til kamp

6.

Ungdomsudvalg [TT]
6.1
•
•

Statusorientering

Klubben har modtaget 20.000 kr. fra Lis og Per Udsens mindefond – til at forbedre
træningsforhold samt at lave skadesforbyggende arbejde
Ungdomsmålmandstræning sat i gang 11 målmænd til træning
6

•
•
•
•
•

Boldtummel havde 30 børn og 30 forældre til første træning – stor ros til
trænerteamet
U7 drenge har fået 10-12 nye spillere
Vi bør overveje opstart af et U6 pigehold og et U6 drengehold – evt. piger fra U16
hold som trænere
U9/U10 piger har fået 15 nye piger til træning
Video med trænere https://www.youtube.com/watch?v=_lwo07tohtM

6.2

Aftale med trænere for den kommende sæson

Indledes i maj måned.
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7.

Sponsorudvalg [FN]
7.1

Statusorientering generelt

Julestrik - Prisen bliver ca. 250,- Men afventer den endelig pris fra leverandøren

7.2

Gert Svith

Gert Svith A/S er ny hovedsponsor til Grenaa IF og sponsor for hele seniorafdelingen.
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8.

Økonomi [GR]
8.1

Kontingentrestance

Alle med kontingentrestance har modtaget en påmindelse
FC Djursland:
Senior:
Ungdom:
Samlet:
8.2

0
0
5.130
5.130

Søge midler

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

9.

Kampfordeler
9.1

Der er afhold møde med GIC for at diskutere muligheden for at
optimere processerne omkring banebooking.

GIC ser positivt på mulighederne og vil i fremtiden bruge banebooking i KlubOffice.
FN har designet en ny infoskærm til GIC og de vil derfor også oprette alle andre bookinger
på HSM Arena i KlubOffice.
Dette vil medføre:
• at GIC ikke skal indtaste alle GIF bookinger
• at GIC kun skal ændre påsatte baner og omklædningsrum efter behov
• at kampændringer kan foretages uden at GIC skal involveres (blot orienteres)
• stor tidsbesparelse for GIF kampfordeler
9.2

Fordeling af ungdomskampe på hverdagsaftener

Forslag om at flytte kampdage til hverdagsaftener for ungdomshold. Taget til efterretning.
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10. Kiosk
10.1 Aftale med GIC om udskænkning ved kunstgræsbanen.
Der er aftale en prøveperiode fra 27. marts og frem til sommerferien dvs. ultimo juni.
Salgsstedet skal placeres udenfor hegnet til kunstgræs banen på gruspladsen ved
containere.
Der må ikke være løse stole indenfor hegnet til kunstgræsbanen
Arealet skal holdes rengjort af GIF Fodbold, dvs. fjernelse af affald mv. efter kampe og
træning.
Salget skal bogføres under Grønsværens regnskab.

11. Materialeansvarlig
Kvaliteten af bolde er nedadgående, der er behov for nye bolde. SM kontaktes så vi kan få
tilbud.

12. GIF Fodboldvenner
13. Kattegat Cup
Der forventes en afklaring i løbet af ugen og Kattegat Cup udvalget har møde i næste uge.

14. Evt.
Presse: Klubben har været LokalAvisen
https://norddjurs.lokalavisen.dk/2021-03-25/-FC-Djursland-arbejder-p%C3%A5-livetransmission-af-Danmarksserien-7638959.html

15. Næste møde
Frederik udsender en Doodle
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Mødet hævet kl.

Underskrift:
Frederik Nicolajsen

Gitte Rygaard

Kasper Vayland

Thyge Traulsen

Henning Meisler

Nicolaj Rygaard Poulsen

11

Bilag 1
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