Formandens beretning 2015 Gundsølille Fodbold.

Kære medlemmer, trænere, hjælpere og bestyrelsesmedlemmer.
Dette er min blot anden og allerede sidste beretning. At skrive den er altid et spændende tilbageblik på
hvad der er sket i året der er gået.
Ofte sker der faktisk så meget i vores lille klub, at man godt kan glemme det der skete sidste år. Vi har
fokus på nuet og den korte fremtidige horisont, og det er også her der er fuld fart på.
2015 har været travlt, hektisk, til tider udfordrende, men også et spændende år hvor der hele tiden har
været nye opgaver at tage fat på. Det ser vi når vi som klub kigger tilbage på de resultater vi har skabt.
Resultater skaber tryghed og giver værdi, og det er selve fundamentet i vores klub. Med det på plads kan vi
bruge vores energi på endnu bedre klubmiljø for børn, unge, voksne - og for hinanden. Værdier handler
også om kulter, og vores klub har brug for at finde, eller genfinde, vores kultur og noget begejstring.
Jeg ser det som vigtigt, fordi det er en forudsætning for at en plan og forandringer kan lykkes. Og
forandringer er en del af enhver klubs udvikling.
Vi har i flere år arbejdet på at samle klubben mere, ud fra vores motto: ” én klub – mange hold ”. Årgangene
har været for isoleret og passet sig selv. En lille klub som Gundsølille er tvunget til at arbejde på tværs af
årgange.
Igen år har vi holdt arrangementer på tværs af ungdomsårgangene, det er dog kun blevet til
Standerhejsning og et julestævne.
Jyske 3-Bold, back-to-back 
Som den første klub på Sjælland nogensinde, er Gundsølille valgt som værtsklub to år i træk.
Det er en kæmpe cadeau til vores organisering og afvikling af dette stævne – og så er vores anlæg og
faciliteter meget velegnet til store stævner.
Stor ros og tak til alle frivillige trænere, spillere og forældre, der deltog i den opgave.
4-årig tøjaftale med Nike Danmark og Unisport.dk fra 2015-2018.
Ultimo 2014 underskrev klubben en meget fordelagtigt og historisk aftale med Nike og Unisport.
En aftale med god økonomi. Gode priser, korte leveringstider, en bonusaftale, flexibel trykafdeling og vores
egen Merchandise på Unisport.dk.
Hvor mange små klubber er med i det selskab?
Økonomi
Klubben har en meget sund økonomi og leverer i 2015 det fjerde overskud i træk. Over de sidste 2-3 år har
det været planen at konsolidere økonomien og skabe et sikkert økonomisk fundament. Visionen har været
og er stadig, at så mange hold så muligt skal have adgang til ”billige” fodboldoplevelser sammen.

Organisationen
Ledelsen af klubben er gennem bestyrelsen, hvor de fleste af klubbens arbejdsopgaver er lagt på få
hænder. Desværre alt for få hænder.
Derfor skal vi have flere hænder på, og jeg vil kraftig opfordre til at stille op til bestyrelsesarbejde, hvis man
har lyst til at sætte sit præg på fremtidens Gundsølille Fodbold.
Det har også været en ambition at formulere en frivillighedsstrategi, hvilket ikke er lykkes. Og jeg erkender
at det at søge frivillige ikke er sat i struktur.
Udvikling af vores klub kræver flg.:
 Der træffes beslutning om retningen.
 Klubbens ressourcer organiseres hensigtsmæssigt.
 Frivillige rekrutteres ind på en ny måde.

Årets gang sportsligt.
Fodbolden er jo det der driver os alle. Kampene, træningen og den sociale 3.halvleg.
Senior holdet har igen vind i sejlende og afdelingen får flere medlemmer og er igen veletableret. I 2015 fik
holdet ny træner i Bo Rasmussen og Dan Schrøder er fortsat holdleder. Det blev til oprykning til serie 5 og
holdet er fortsat under opbygning.
Veteranafdelingen fungerer fint med 2 hold og begge hold sluttede efteråret flot af med at vinde hver deres
pulje.
Ungdom fik enkelte flotte placeringer til vores ungdomshold og andre klarede sig knapt så godt 
Vi har tilgang af ét U6-hold og ellers er der uændret antal hold.
Enkelte af vores små årgange er dog slået sammen og er er derfor lagt lidt om her.
U14 drenge sluttede 2015 med at overgå til 11-mands bold, så nu har klubben igen 2 hold til den store
bane.
Pigefodbolden har vokset gennem 2 år, og ligger nu stabilt med 2 hold.
Fodbold-Fitness ligger også stabilt og
Og jeg kan med sikkerhed sige at fodbold, kammeratskab og positive oplevelser har været i højsædet på
alle hold.

Tak for ordet.
Henrik Evald Jørgensen, Formand Gundsølille Fodbold.

