GIF Generalforsamling 270922 Ordinær
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Frederik Thøgersen, modtager valg.
Lovlig varslet generalforsamling konkluderes af dirigent Frederik T.
2. Valg af referent
Bestyrelsen foreslår Henning Meisler, modtager valg.
3. Valg af stemmetællere
Lasse Ravnsbæk modtager valg.
4. Bestyrelsens beretning
Beretning ved Formand Frederik Nikolajsen.
a. Grenaa IF er den fodbold forening på Djursland med flest medlemmer jf. artikel fra
Lokalavisen. Positiv udvikling i medlemstal i sæson 2022/23
b.

c.

d.

e.

f. FCD udvalg
Fokus på samarbejde med lokale virksomheder, eks. Lapin og Flugger.

Beretning Sportsligt FC Djursland, efter foråret 2022:
FC Djurslands senior er igen at finde i Danmarksserien til sæson 2022-2023. Oprykningen kom i hus
foran mere and 600 tilskuere søndag d. 19/6 2022 hjemme på HSM Arena.
Her handlede det om langt mere end det sportslige, en begivende i samarbejde med vores
hovedsponsor Djurslands Bank, nemlig Fodbold & Fællesskab. Vinder af Jyllandsserie 1 i 2022,
efter et år i Jyllandsserien - er FC Djursland tilbage i Danmarksserien. Danmarks 5. bedste række,
hvilket vil sige en plads mellem de 48 til 88 højeste rangerende hold i Danmark.
FC Djursland Ungdom:
FC Djursland U19, vinder i foråret 2022 Liga 1 med årgang 2003 og 2004. Herefter er de kvalificeret
til finalen om det Jysk - Fynske Mesterskab 2022, hvor det bliver en flot sejr på 3-2 over TPI fra
Odense. Hvilket er det absolut bedst resultat en klub kan lave uden en ungdomslicens ved DBU!
Alle spillere i årgang 2003 og 2004, rykkes op som seniorspillere til efteråret 2022.
FC Djursland U17, ender i foråret 2022 som nr. 2 i Liga 3 med årgang 2005 og 2006. Fra efteråret
2022 skal disse årgang spille U19 Liga 2, hvor vi starter en ny 2 års plan - for at gøre dem klar til
seniorfodbolden.
GIFLIFE, forventet større efterspørgsel på Julehjælp, hvordan sikre vi at flest GIF medlemmer
deltager byder ind?

Senior afdeling, Gary Taylor meddeler på dagen at han trækker sig fra senior udvalget af personlige
årsager. Bestyrelsen takker for indsatsen og arbejdet går nu i gang med at finde en ny.
Ungdom, Thomas Krogh formand.
Fokus på
Opdatering af trænerhåndbog. Træner kurser. Træner rekruttering. Nikolaj Poulsen, Rasmus
Wetche modtager ros for deres sparring til udvalget. Tech ball bord indkøbt med tilskud fra
Norddjurs Kommune.
5. Regnskab
Fremlagt af Formand Frederik Nikolajsen, fremgår et samlet underskud på 215.797 for sæson
2021/22. Regnskabet forefindes Grenaa IF Hjemmeside.
Regnskab godkendt.
6. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, men overvejer justeringer grundet øgede udgifter.

7. Indkomne forslag
Ingen indkomne.
8. Valg til bestyrelse, efter § 3. stykke 3
På valg (lige år):
Formand Frederik Nicolajsen - genopstiller - modtager valg
Nicolaj Rygaard Poulsen – genopstiller - modtager valg

Ikke på valg (ulige år)
Kasserer Christina Just Nielsen
Næstformand Thyge Traulsen
Udpeget af bestyrelsen:
Seniorudvalgsformand: Gary Taylor – genopstiller ikke
FC Djurslandsudvalgsformand: Henning Meisler
Ungdomsudvalgsformand: Thomas Krogh Brink

9.

Valg af 1 revisor & 1 bilagskontrollant

Mikkel Thybo Johansen – Robæk Revision modtager genvalg
10. Eventuelt
Mulighed for leje af grønsværen? Arbejdes der videre med.
Jakob Pedersen foreslås som seniorudvalgsformand.
Kattegat Cup lykkedes til trods for sen igangsæt grundet usikkerhed omkring corona og restriktioner, men
det lykkedes og gav et flot resultat.
Frivillighed, evt. en taler til et forældre møde?

