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1. Valg af dirigent 
Carl Erik Pallesen valgt til dirigent. Carl Erik erklærede generalforsamling var varslet 
rettidigt. 
 

2. Valg af referent 
Thyge Traulsen valgt til referent 
 

3. Valgt af stemmetæller 
Svenn Møller og Lasse Ravnsbæk valgt til stemmetæller 
 

4. Frederik Nicolajsen fremlagde bestyrelsesberetning 2020/2021 

Bestyrelsesberetning GIF Fodbold 2020/2021 
 
Sæsonen 2020/2021 vil blive husket for et år i COVIC-19’s tegn, men også en sæson for 
genåbningen af Danmark og foreningslivet. 
 
Efterårssæsonen var præget af Coronarestriktioner med skiftende Coronaprotokoller. 
Dette medførte begrænsninger i træning og kampe og tilskuere. Mødeaktiviteter kunne 
kun foregå online og klubhuset var lukket helt frem til foråret. 
 



 

Som klub satte vi flere aktiviteter i gang. Det har naturligt medført fokus på rengøring af 
materialer, afspritning, hygiejne og der blev iværksat projekter som eksempelvis kontaktfri 
tænding og slukning af lyset i kælderen. 
 
De manglende indtjeningsmuligheder gav grobund for nye idéer, bl.a. en Corona-
støttetrøje og Corona-Banko skabte indtjening og fokus på foreningen. 
 
Stor tak til vores sponsorer, som gennem hele nedlukningen har støttet og bakket op om 
klubben. Bl.a. har Djurslands Bank betalt sponsorat til Kattegat Cup selvom stævnet ikke 
blev afviklet med gæster fra udlandet. Gert Svith trådte også til og tegnede et 
hovedsponsorat for Grenaa IF Fodbolds seniorafdeling. 
 
Corona-situationen satte også gang i et fokus på klubbens omkostninger og alle områder i 
klubben, blev der set på om der kunne spares penge, da vores økonomiske grundlag var 
usikkert. 
 
Et af projekterne er etableringen af egne vaskefaciliteter i kælderen som ud over at gøre 
vaskearbejdet lettere også skulle reducere omkostningerne til vask. 
 
Et andet projekt er etableringen af et mobilt udskænkningssted ved kunstgræsbanen 
sponsoreret af Louis Nielsen. Et koncept som der skal arbejdes videre med også efter 
Corona. Det har også givet idéen til at skabe et bedre kampmiljø i vintersæsonen og der 
arbejdes med at gøre bane 9 til kampbane med nyt lys og siddefaciliteter – og der er 
igangsat et projekt omkring Grenaa IF-folkeaktier. 
 
Arbejdet med at se på nye indtægtskilder har også åbnet for et samarbejde med Sport 24 og 
konceptet Support Your Sport, der giver klubben muligheder for at stå for salget af 
strømper til klubbens medlemmer. Yderligere er det besluttet at åbne op for muligheden 
for at købe sit eget spillersæt. 
 
Indtægtskilder der ikke budgetteres med at salg af spillere eller rettere tidligere spillere. På 
denne front var det glædeligt, at Kasper Junkers skifte fra FK Bodø/Glimt til Urawa Red 
Diamonds i Japan udløste FIFA solidaritet bidrag på ca. 72.000  
Da vi nåede til genåbningen af Danmark i marts 2020, viste klubbens medlemmer sig 
loyale og Grenaa IF lå på samme fald på ca. 7% som gennemsnittet af alle andre danske 
fodboldklubber og bestyrelsen vil gerne sende en tak til medlemmerne om fortsat at blive 
som medlem på trods af nedlukning og begrænsninger i fodboldlivet.  



 

Bestyrelsen lancerede genåbningen med kampagnen ”Så ruller bolden igen i Grenaa IF 
Fodbold” og foreningen har nu rundet 400 medlemmer. 
 
Sommeren 2020 har virkelig stået i fodboldens tegn. EM i fodbold på hjemmebane har 
skabt enorm fokus på fodbolden og det fodbolden kan som katalysator for fællesskab og 
sammenhold.  
 
Kulminationen på HSM Arena med EM-landskampen Danmark-Belgien – der trods et 
nederlag gav os alle fornemmelsen af fællesskab og en tro på fremtiden. Overskuddet fra 
EM-kampen har bestyrelsen valgt at gå til finansieringen og flytningen af hjertestarter, så 
den nu er tilgængelig for alle udenfor klubhuset. 
 
En fantastisk DBU fodboldskole og velgennemført mini-Kattegat Cup med lokale hold har 
også været med til at styrke fællesskabet og glæden ved fodbolden og det frivillige arbejde.  
 
Alt dette kunne ikke lade sig gøre uden alle vores frivillige, vores trænere og klubledere, 
men specielt vores fantastiske frivillige i kiosken Grønsværen er med til at skabe glæde og 
fællesskab. Stor tak til jer alle. 
 
Af konkrete opgave som bestyrelsen har arbejde med kan nævnes: 

• Arbejdet med at forbedre samarbejdet med de lokale medier 
• Etablering af et udvalg til GIF Fodboldvenner 
• Udarbejdelse med en ny Børnepolitik - Grenaa IF har indgået en aftale med DBU 

omkring Børneklubvejledning 
• Udarbejdelse af en gavepolitik 
• Arbejdet med ungdomsspilleres overgang til seniorfodbold 
• Etablering af et dameseniorhold 
• Udvidelse af kørselsordningen fra 4 til 5 biler 
• Udvidelse af Bestyrelseshonorar som nu omfatter alle i bestyrelsen 

 
Hvad byder fremtiden på? 
Udfordringen i de kommende år bliver fortsat rekruttering af nye frivillige og bestyrelsens 
arbejde og arbejdsbyrde skal også reduceres. COVID-19 har gjort det svært at komme i 
dialog med nye frivillige, men dette er en forudsætning for at vi kan udvikle os som klub og 
forening.  
 



 

400 medlemmer og en omsætning på ca. 1,3 millioner kræver en øget administration og 
ressourcer og det skal der arbejdes med i de kommende år.  
 
Vi er kommet godt ud af en udfordrende periode, men herfra skal lyde en opfordring til alle 
i og omkring klubben til at melde sig som frivillig. 
 
Grenaa 30. september 2021 
Frederik Nicolajsen, Formand 
 

Seniorudvalget – Gary Taylor 
Efteråret startede for senior med Corona og efter genåbningen kunne vi se frem mod en 
forårssæson med et S4 og et S3 hold, hvor undertegnede stod for S4 og Jesper Nimb og 
Raphael for S3.  
 
Rent sportsligt var det en succes, da S4 formåede at blive i rækken, hvilket S3 også gjorde, 
til trods for at det på S4 var med hiv og sving at vi kunne stille hold hver gang, men hjælp 
fra lidt ældre GIF’er og ikke mindst U19. 
 
I sommerferien sker der nogle rokeringer i seniorafdelingen, Jesper Nimb og Raphael er 
stadig trænere for S3, Robin Arvid bliver ansat til at varetage S4, Kasper Vayland stopper 
som Seniorudvalgsformand, denne post overtager undertegnede. 
 
DS rykker ned i JS og mister nogle spillere dette kan mærkes ned gennem rækkerne og ret 
kort tid efter sommerferien må vi kaste håndklædet i ringen og trække S4, desværre.  
 
2021/2022 : 
S3 får en forfærdelig start på sæsonen, hvor målet var overlevelse i S3, og efter 8 kampe 
uden et eneste point, vælger vi at afbryde samarbejdet med Jesper Nimb. Trænerposten på 
S3 overtages af Robin Arvid i samarbejde med Raphael.  
Vi håber, at de to i fællesskab kan vende skuden. 
Vi håber også på at starte et S5 hold op efter juleferien. 
 

FC Djurslandudvalget Henning Meisler 

Henning Meisler gennemgik de sportslige resultater og takkede bestyrelsen for det store 
arbejde der foregik under og efter nedlukningen. Det blev uddelt Corona- og Don´t Worry 
øl og chokolade skildpadder. 



 

Ungdomsudvalget Thyge Traulsen 
Thyge Traulsen takkede de fremmødte og glædede sig over at det nu er lykkedes at skabe et 
Damesenior hold der kan repræsentere klubben. Fremgangen i klubben skal findes i 
børne- og ungdomsrækkerne og der lyder en stor tak til alle de frivillige trænere og ledere 
omkring alle holdene. Specielt klubben nye ungetrænere har vist vejen - også for nye 
trænere og er en vigtig brik i målet om at styrke træningsmiljøet i klubben. 
 
5. Regnskab for fodboldafdelingen 

Frederik Nicolajsen gennemgik regnskabet: 

Bestyrelsen har benyttet regnskabsåret til at konsolidere de tre regnskaber fra FC 
Djursland, Grønsværen og Grenaa IF Fodbold til ét samlet regnskab. 

Målet med dette er at give overblik og gennemsigtighed i regnskabet og gøre regnskabet til 
et værktøj i bestyrelsen arbejde med at drive foreningen. 

 

Indtægter:      1.315.955 

Omkostninger:     -1.406.051 

Ekstraordinære indtægter:        227.995 

Afskrivninger:         -17.901 

Finansielle poster:          -5.298   

Resultat:       114.720 

Klubben har et positivt resultat på 114.720, men i lyset af at der er ekstraordinære 
indtægter på 227.995 er bestyrelsen opmærksom på at bringe økonomien i yderligere 
balance. 

 

Kommentarer til regnskab: 

Indtægter: 

Negativ påvirkning på resultat  

• Faldende sponsorindtægter   (74.000) 

Positiv påvirkning på resultat:  

• Kontingentindtægter    (45.000) 



 

• Stigende entreindtægter       (8.800) 

• Kasper Junker transferbidra    (73.000) 

• Ekstraordinære tilskud/Corona  (155.000) 

 

Omkostninger: 

Negativ påvirkning på resultat: 

• Stigning i baneleje Norddjurs Kommune   (-18.000) 

• Stigning i dommerhonorarer og turneringsgebyr  (-50.000) 

• Stigning i udgifter til spillertøj og trænertøj  (-90.000) 

• Stigning i udvalgs- og administrationsomkostninger (-97.000) 

   

Positiv påvirkning på resultat:  

• ½-Legen ikke trykt   (12.000) 

• Etablering af egen tøjvask   (17.000) 

• Færre sponsorudgifter    (35.000) 

• Ekstraordinære indtægter  (227.000) 

• Kasper Junker 

• Coronapuljer 

• Lis og Per Udsens mindefond 

• DGI/DBU mv. puljer 

  



 

7. Indkomne forslag 

1: Dameseniorkontingent hæves fra kr. 900 til kr. 1.600 

Der blev stillet et ændringsforslag så Dameseniorkontingent hæves fra kr. 900 til kr. 1.200 

Vedtaget med 10 stemmer for 2 stemmer imod 

 

2: U-5 - U-6 Piger & Drenge hæves fra kr. 600,00 til kr. 700 

Forslag vedtaget 

 

3: U-7 - U-9 Piger & Drenge hæves fra kr. 900,00 til kr. 1.000 

Forslag vedtaget 

 

4. U-10 - U-19 Piger og Drenge hæves fra kr. 1.200,00 til kr. 1.300 

Forslag nedstemt med 8 stemmer imod  

 

6. Fastsættelse af kontingent 

Kontingent fastsat med ovenstående ændringer 

 

8. Valg til bestyrelse 

På valg: Gitte Rygaard – genopstillede 

Gitte Rygaard valgt til bestyrelsen 

 

Til den 7. plads i bestyrelsen opstillede Julie Degn Rasmussen. 

Julie Degn Rasmussen valgt til bestyrelsen 

 

9. Valg af revisor og bilagskontrollant.  

Mikkel Johansen modtog genvalg 



 

10 Evt.  

Svenn Møller opfordrede bestyrelsen på at øge indsatsen på rekruttering af nye frivillige til 
Kattegat Cup 

Lasse Ravnsbæk gjorde opmærksom på mulighed for at tjene penge til holdet ved at sælge 
julekalender via Organisationen Smil 

Bestyrelsen opfordres til at gå i dialog med GIC omkring opkridtning af baner til 
Fodboldskolen 

Frivillige forældre skal rekrutteres fra yngste nystartede årgange 

 

Underskrift: 

 

Frederik Nicolajsen Gitte Rygaard Gary Taylor 

 

 

Thyge Traulsen Nicolaj Poulsen Henning Meisler 

 

 


