Grenaa IF Fodbold – Bestyrelsesmøde beslutningsreferat
Dato:
Sted:

27/5-2021
Stadion

Start kl.
Slut kl.

19:00
21:30

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
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1.

Godkendelse af seneste referat

Godkendt uden kommentarer med Visma Addo

2.

Orientering fra bestyrelsesformand [FN]
2.1

Jobopslag omkring ledige poster

Status: Der arbejdes på opgavebeskrivelser af de forskellige poster i klubber
Pt. søges der frivillige til følgende:
• Kampfordeler
• Sponsorudvalg
• Seniorudvalgsformand
• Baneansvarlig
• Trænere til:
o U11-U12 piger
o U6 drenge
2.2

Support your sport fra Sport 24

Sagsfremstilling
Formålet med "SUPPORT YOUR SPORT" er at støtte din lokale sportsklub.
Samarbejdet mellem "SUPPORT YOUR SPORT", klubben og medlemmer, kan sikre
klubben et ikke u betydeligt økonomisk tilskud til driften og/eller et øget aktivitetsniveau.
Dermed kan medlemmerne være med til at sikre bedre faciliteter og/eller oplevelser i
netop din klub.
Ved salg af en pose strømper får mellemmet et gavekort til Sport 24 på kr. 200,-.
Klubben får kr. 425,- per solgt pose
ORDRE FLOW
•
•
•
•
•

Lav en aftale med SPORT 24
Hvert medlem får en pose med 7 pakker sokker
Pakkerne sælges [vi anbefaler 2 uger som salgsperiode]
Afregning af solgte poser til SPORT 24
Overskud fra "Support Your Sport" i klubkassen

INGEN RISIKO
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Klubben kan tilbagelevere hele poser, der ikke bliver solgt
KLUBBENS OPGAVER
• Find en eller flere nøglepersoner til at drive "sys" projektet
• Opret et unikt mobilpay nummer til sys projektet
• Skab overblik over hvilke medlemmer der har faet udleveret en "sys bag"
• Sport 24 kommer med håndbog hertil
Økonomiske konsekvenser
Antal medlemmer 350 – anbefaling 1 pose pr. to medlemmer: 175 poser
Klubben tjener: 175 x 425 kr. =
Medlemmerne tjener 175 x 200 kr. =

74.375 kr.
35.000 kr.

Indstilling
Det indstilles at klubben arbejder med yderligere indtjeningsmuligheder
Bilag
Se præsentation Bilag 2
Beslutning
Der arbejdes videre med projektet.
En del af klubbens andel kan evt. fordeles ud i holdkasserne.
Der er en forudsætning at finde en ansvarlig for projektet og bestyrelsen er villige til at
diskutere en motiverende aflønning.
2.3

Grenaa IF og FC Djursland Folkeaktier

Status: Projektbeskrivelse er godkendt af DGI, hvilket betyder at støtten er
fradragsberettiget.
På baggrund af aflysningen af Kattegat Cup sættes projektet i gang.
Projektansvarlige er FN og HM

3.

FC Djurslandudvalg [HM]

Vi kan nu have tilskuere på stadion. I den anledning tilbød sportschefen NP at ved 300
eller flere tilskuere til 5/6 så var han villig til at springe i Grenaa åen. Vi håber så mange
som muligt vil møde op den 5/6.
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3.1

Danmarksserie statusorientering

Bestyrelsen orienteret
Kommende måned afgør om det er Danmarksserie eller Jyllandsserie. Sportsligt vurderes
den nye Jyllandsserie til niveaumæssigt at svare til tidligere DS og stadigt som et attraktivt
brand – mange af de samme modstandere vil gå igen i den nye Jyllandsserie.
Der arbejdes med en Plan A og en Plan B afhængigt af resultaterne.
Der bygges fortsat bro med GIF Serie 3 og Østdjurs, samt U19.
3.2

U19 Drenge statusorientering

Bestyrelsen orienteret
3.3

U16 Drenge statusorientering

Bestyrelsen orienteret
3.4

U16 Piger statusorientering

Bestyrelsen orienteret
Holdet har brugt en spiller der ikke var spilleberettiget i to kampe.
Klubben indberetter overtrædelsen til DBU og orienterer før indberetningen træner.
FN orienterer DBU – TT orienterer trænere.
NP deltager i et spillermøde om man ønsker at spille U18 piger eller Damesenior efter
sommerferien.

4.

Seniorudvalg [KV]

Ny Seniorudvalgsformand og flere i seniorudvalget søges da KV går på barsel.
4.1

Serie 3 statusorientering

Bestyrelsen orienteret
4.2

Serie 4 statusorientering

Bestyrelsen orienteret

5.

Ungdomsudvalg [TT]
5.1

Statusorientering

Bestyrelsen orienteret
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5.2

Aftale med trænere for den kommende sæson

Der skal laves aftaler med i alt 14 hold.
• U11-U12 piger mangler trænere
• U6 drenge mangler træner
• U10 drenge Steen Tvilling ny træner
• U8 pige opstartet og aktiviteter for at flere spillere
5.3

Grenaa IF har indgået en aftale med DBU Jylland om
børneklubvejledning, der medfører at:
- Klubben VIL prioritere børnefodbolden økonomisk og organisatorisk
- Klubben tilslutter sig DBU Børnesyn og arbejder på at efterleve det
- Klubben har en vedtaget Børnepolitik eller er påbegyndt/påbegynder
udarbejdelse af en.

Klubbens bestyrelse og andre nøglepersoner vil desuden investere tid og ressourcer med
henblik på at indfri de i Børneklubvejledningens nævnte fokuspunkter.
Klubben er indstillet på at arbejde med anbefalinger både under og imellem møderne.

6.

Bestyrelseshonorar [TT]

Sagsfremstilling
Bestyrelsen vedtog maj 2018 følgende honorar til bestyrelse og kampfordeler
Honorarer for udvalgte poster og udvalg udgør 5.700 kr. pr. år
• Kasserer
• Seniorudvalgsformand
• Ungdomsudvalgsformand
• Kampfordeler
TT ønsker en snak om at udvide honorar til andre poster.
Økonomiske konsekvenser
5.700 kr. pr. år
Indstilling
TT, NP, HM, GR, KV indstillede, at honoreringen udvides til også at omfatte
formandsposten.
Beslutning
Vedtaget
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7.

Salg af spillertøj

Sagsfremstilling
FN har deltaget i online møde med Puma og Sport 24 omkring konsekvenserne af
aflysningen af Kattegat Cup 2021. Det er aftalt at køre med samme bonusfordelingsmodel
som i 2020, hvor bonus afregnes procentvis i forhold til det samlede Pumakøb. I 2021
købte Grenaa IF for cirka 50% af det aftalte kontraktbeløb – og bonus derfor kun 50% af
kontrakten.
Vi har derfor som klub behov for at øge omsætningen på Pumavarer. En af mulighederne
er at tilbyde medlemmerne en ”Spillertøj-pakke” og en ”Træningstøj-pakke”
Model: At tilbyde alle spillere deres egen ”Spillertøj-pakke”
o eget nummer (reserveret)
o eget navn
Voksen: (500,-)
Barn: (460,-)
Der kan arbejdes med en model, hvor en sponsor får alle klubben børnespilletrøjer.
Eget spillertøj vil lette holdopgaverne omkring vask og håndtering.
Økonomiske konsekvenser
Eksempel 100 solgte spillersæt.
Dækningsbidrag
16.000 pr. år
Pumabonus
4.000 pr. år
I alt kr.
20.000 pr. år
Indstilling
Det indstilles at bestyrelsen overvejer indtjeningsmuligheden
Bilag
Beslutning
Der arbejdes videre med idéen og bestyrelsen overvejer muligheden.
Der var enighed om, at klubben skal lave en overordnet strategi for indtjeningsmuligheder.
Der indkaldes til en workshop med nye indtjeningsmuligheder og klubadministration som
hovedtema. Vi ønsker sparring udefra evt. vores klubrådgiver.
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8.

Oplæg til Børnepolitik

Grenaa IF har indgået en aftale med DBU omkring Børneklubvejledning
•
•
•

Klubben vil prioritere børnefodbolden økonomisk og organisatorisk
Klubben tilslutter sig DBU Børnesyn og arbejder på at efterleve det
Klubben har en vedtaget Børnepolitik eller er påbegyndt/påbegynder udarbejdelse
af en.

Klubbens bestyrelse og andre nøglepersoner vil desuden investere tid og ressourcer med
henblik på at indfri de i Børneklubvejledningens nævnte fokuspunkter.
Klubben er indstillet på at arbejde med anbefalinger både under og imellem møderne.
Se oplæg til børnepolitik

9.

Sponsorudvalg [FN]
•
•

Djurslands Bank betaler Kattegat Cup sponsorat trods aflysning
Bowlingcentret har opsagt sponsorat

10. Økonomi [GR]
10.1 Kontingentrestance
Alle med kontingentrestance har modtaget en påmindelse
FC Djursland:
Senior:
Ungdom:
Samlet:

0
0
1.590
1.590

10.2 Budget 2021/2022
Budget 2021/2022 er under udarbejdelse

11. Kampfordeler
Opgaven har været meget omfattende – specielt grundet Coronaaflysninger og påsætning
af udsatte kampe.
Det søges fortsat efter en ny kampfordeler
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12. Kiosk
Kiosken er opstartet og det er vi rigtig glade for.
Bestyrelsen modtager rosende ord for den fantastiske service Anita og kioskteamet giver
klubben

13. Materialeansvarlig
Det er vigtigt at bestillinger til den materialeansvarlige er specifikke.

14. GIF Fodboldvenner
Vi skal have lavet trækninger. FN tager fat i GIF Fodboldvenner udvalget.

15. Kattegat Cup
Kattegat Cup 2021 aflyses pga. Corona restriktioner

16. Evt.
•

Presse: Klubben har været LokalAvisen
https://norddjurs.lokalavisen.dk/sport/ECE13008217/seriefodbold-grenaa-iffortsaetter-med-at-drille-if-midtdjurs/
https://norddjurs.lokalavisen.dk/debat/ECE12967860/debat-den-lokalopbakning-er-vigtig/
https://norddjurs.lokalavisen.dk/sport/ECE12985181/danmarksserien-coronaholdt-fc-djursland-fra-banen/
https://norddjurs.lokalavisen.dk/sport/ECE12960133/seriefodbold-grenaa-iftalenter-fortsat-lige-i-halen-paa-if-midtdjurs/
https://norddjurs.lokalavisen.dk/sport/ECE12946541/danmarksserien-hak-ituden-til-fc-djursland-mod-tophold/

•
•

Der arbejdes på et storskærmsarrangement 17. juni – Danmark vs Belgien
Planlægning af generalforsamling 2021 – FN udsender Doodle
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•
•

Afbud til DBU’s repræsentantskab 12. juni 2021 – FN skal til konfirmation og må
derfor melde afbud
Der arbejdes på et Kattegat Cup endagsstævne 7. august 2021.

17. Næste møde
Frederik udsender en Doodle
Mødet hævet kl. 21:30
Underskrift:
Frederik Nicolajsen

Gitte Rygaard

Kasper Vayland

Thyge Traulsen

Henning Meisler

Nicolaj Rygaard Poulsen
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Bilag 1
Børnepolitik (OPLÆG)
Holdning og Kultur:
Grenaa IF vil sikre at alle børn trives i klubben og udvikler positive sociale relationer,
sammen med fodboldmæssige færdigheder.
Vi ønsker en god dialog mellem klubben, ledelse, trænere, forældre og børn. Der afholdes
min. 2 forældremøder pr. sæson på alle hold. Vi vil sikre gode voksne rollemodeller. Vi
tilstræber, at holdene trænes og ledes af voksne og ansvarsbevidste trænere, som løbende
søges videreuddannet. Klubben forventer samtidigt, at trænerne er engagerede i at skabe et
godt klubliv og er bevidste om deres opgave med at formidle klubbens opfattelse af god
opførsel og fairplay videre til spillere og forældre.
Det er vigtigt at børn er aktive, og det er vores mål at fastholde børnene i klubben gennem
et godt og attraktivt tilbud. Dette søges opnået ved, at træningen - for de mindste i klubben
– består af indlæring via leg. Jo ældre man er, jo mere fodboldrelevant vil træningen være.
Der arbejdes for, at der minimum er to hold i alle rækker, så der ad den vej kan tages
hensyn til, at den enkelte spiller tilbydes udfordringer på rette niveau.
Vi ønsker og forventer en saglig og fair forældreopbakning. Der arbejdes for at engagere
både medlemmer og forældrene i det praktiske arbejde og i udviklingen af klubben.
Alle klubbens trænere og ledere kender og overholder vores Leveregler omkring pædofili
Formål:
Formålet med børnepolitikken er at vise, at Grenaa IF vil
• prioritere børnefodbolden økonomisk og organisatorisk
• tilslutte sig DBU Børnesyn og arbejder på at efterleve det
Målgruppe:
Børnepolitikken gælder

Børnepolitikken er vedtaget på bestyrelsesmøde den xx.
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Bilag 2
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