
 

1 
 

 

Grenaa IF Fodbold – Bestyrelsesmøde beslutningsreferat 
 
Dato: 09/11-2021 
Sted:  Stadion 
 
Start kl.  19:00 
Slut kl.  21:05 
 
Deltagere:  Frederik Nicolajsen (FN) 
 Julie Degn Rasmussen (JR) 

Thyge Traulsen (TT) 
Nicolaj Poulsen (NP) 
Gary Taylor (GT) 
Gitte Rygaard (GR) 
Henning Meisler (HM) 
 

Afbud:   
 
 
Emnemodel: 
 
Sagsfremstilling 
 
Økonomiske konsekvenser 
 
Indstilling 
 
Bilag 
 
Beslutning 
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1. Godkendelse af dagsorden og referat 

Dagsorden godkendt uden kommentarer 
Referat godkendt uden kommentarer med Visma Addo  

2. Debatpunkter 

2.1 Forventningsafstemning 

Hvad forventer bestyrelsesmedlemmerne af hinanden før, under og efter 
bestyrelsesmøderne? Hvem er vi? Hvad kan vi? Hvad vil vi?  
 
Bestyrelsen diskuterede hvad vi forventer at bestyrelsesarbejdet for det kommende år og 
hvad vi ønsker at bidrage med. 
 
 Der ønskes at arbejde mere debatterende og handlingsorienteret og at det er muligt for de 
enkelte udvalg at arbejde selvstændigt indenfor de budgetter der er vedtages.  
 
Af denne grund forbereder hver udvalgsformand en orienterende informationsbeskrivelse 
fra hver enkelt udvalg som orienterede information til hvert bestyrelsesmøde. 
 
Hvad vil vi opnå i dette bestyrelsesår: 

• Fokus på frivillighed i foreningen 
• Fokus på rekruttering af trænere 
• Beskrive arbejdsopgaver 
• Formalisere regnskab og regnskabsberetning på hvert bestyrelsesmøde 
• Udlicitering af opgaver eksempel bandesalg 
• Fokus på overgang fra ungdom- til seniorspiller 
• Udarbejdelse af en vision for Grenaa IF Fodbold 
• Arbejde med en ”Blå” tråd igennem årgangene (DBU’s børnestrategi) 

2.2 Form på møderne: 

Hvordan skal bestyrelsesmøderne afholdes. 
Forberedelse, spisning, hygge, telefoner mv. 
Involveringsgrad og arbejdstype/-facon 
Mødeledelse 
 
Bestyrelsen ønsker en effektiv afvikling af bestyrelsesmøderne med plads til hygge 
efterfølgende. Møderne skal som udgangspunkt kunne afholdes indenfor tidsrummet 
19:00-21:00 
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2.3 Frivillighedsstrategi: 

Kulturændring  
 
Bestyrelsen diskuterede hvordan der kan arbejdes med en frivillighedsstrategi med ønsket 
om at udvikle foreningen.  
 
- fra kunde/bruger til medlem 
- fra medlem til frivillig  
- fra frivillig til foreningsleder 
 
Frivilligstrategi - Forudsætninger for frivillighed 
- Skarpt formål, klare værdier og tydelig vision  
- Synliggør hvad man gør!  
- Skab en kultur af glæde og gejst 
- Planlægning 
- Bedriv ledelse 
 
Bestyrelsen ønsker at arbejde med disse elementer og udarbejde en frivillighedsstrategi i 
det kommende bestyrelsesår.  

2.4 Kulturen i Grenaa IF 

 
Bestyrelsen ønsker at arbejde med kulturen i foreningen med udarbejdelse af mission, 
værdigrundlag og vision.  
 
Der afsættes en lørdag efter nytår til dette arbejde. 
FN udsender en Doodle til en lørdag formiddag 
 
Missionen/formålet 
     - Derfor er vi her 
 
 Værdierne 
      - Sådan er vi sammen 
 
 Visionen 
      - Det vi arbejder for! 
 
Link til nuværende værdigrundlag 
https://www.grenaaif.dk/om-klubben/om-grenaa-if/formaal-og-vaerdier/  
 
 

https://www.grenaaif.dk/om-klubben/om-grenaa-if/formaal-og-vaerdier/
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2.5 Opgavebeskrivelser og årshjul 

Som et led i at få flere personer til at løfte opgaverne i foreningen ønsker bestyrelsen at få 
udarbejdet opgavebeskrivelser og årshjul. 
 
De enkelte bestyrelsesmedlemmer får tildelt adgang til KlubOffice årshjul og skal oprette 
de opgaver, der løbende foreligger i afdelingen. 
 
Der arbejdes ud fra følgende udsagn: 
 
”Intet er umuligt for den, der ikke skal gøre det selv!” 
 
FN opretter adgang til https://kluboffice.dbu.dk/   

https://kluboffice.dbu.dk/
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3. Informationspunkter 

Udsendes på forhånd – kort information fra udvalg: 

3.1 FC Djurslandudvalg 

Udsat 

3.2 Seniorudvalg 

Udsat 

3.3 Ungdomsudvalg 

Udsat 

3.4 Kioskudvalg 

Nuværende kasseapparatleverandør er opsagt og et nyt kasseapparat er installeret i 
kiosken. Det forventes at kunne spare 50% af kasseapparatomkostningerne. 

3.5 Sponsorudvalg 

Udsat 

3.6 Kampfordeler 

Udsat 

3.7 Materialeudvalg 

Udsat 

3.8 Banefordeler 

Brian Baadsby Nielsen er tiltrådt som baneansvarlig og har gjort et fantastisk arbejde for at 
få vintersæsonen på plads – stor ros til Allan. 

3.9 GIF Fodboldvenner 

Udsat 

3.10 Kattegat Cup 

Udsat 
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4. Regnskabsorientering [GR] 

Regnskab udsendes på forhånd 

4.1 Regnskab/Budget  

Udsat 

4.2 Kontingentrestance 

Udsat 
 
FC Djursland:  
Senior:   
Ungdom:    
Samlet:  

5. Evt.  

• Den 28. november arrangerer GIF Life, der er et udvalg i Grenaa IF Fodbold 
Christmas Charity Walk and Run og vi ønsker at gøre dette til en samlende Klubdag 
i Grenaa IF Fodbold. Alle medlemmer og familie og venner inviteres. 
 
NP står for at invitere FC Djursland årgangene 
 

• NP: Indefodbold – udbud af indefodboldstævne er ikke eksisterende – overvej at 
lave et GIF stævne 
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Mødet hævet kl. 21:05 
 
 
 
Underskrift: 
 
 
Frederik Nicolajsen Gitte Rygaard Gary Taylor 
 
 
Thyge Traulsen Henning Meisler Nicolaj Rygaard Poulsen   
 
 
Julie Degn Rasmussen 
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