Kære spillere, trænere og forældre i Gundsølille Fodbold
Først og fremmest vil vi gerne takke jer for den opbakning og interesse for bestyrelsens arbejde, som I viste
ved afdelingsmødet i sidste uge.
Vi, den nye bestyrelse, er nu i gang med overleveringen fra den gamle bestyrelse, men det er lidt forstyrret
af vinterferieperioden. Vi forventer at overleveringen afsluttes d. 29. februar, og derefter vil vi afholde det
første rigtige bestyrelsesmøde (formentlig d. 3. marts kl. 20). Mødet vil være åbent for suppleanter og
holdledere, som der blev foreslået på afdelingsmødet.
På Afdelingsmødet blev der ligeledes foreslået et aktivitetsudvalg (blev også omtalt som forældreudvalg).
Aktivitetsudvalget er tænkt som en gruppe af spillere, forældre og andre som er interesserede i at der
afholdes aktiviteter i klubben. Tanken er at vi på bestyrelsesmødet fastlægger en aktivitetsplan (giv meget
gerne gode ideer videre til holdledere eller os i bestyrelsen på forhånd). Herefter vil vi så udsende en
doodle (www.doodle.com), som så kan melde sig som hjælp til de respektive arrangementer.
Forventningen til seniorer og forældre til en ungdomsspillere i klubben vil fremadrettet være, at hver
spiller/forældre til en ungdomsspiller som minimum melder sig til en aktivitet en gang om året, det er dog
helt ok at man melder en bedsteforældre, eller anden familiemedlem til en aktivitet såfremt man selv ikke
kan! – Aktiviteter vi allerede har i tankerne er:
-

Opråber ved GIV Bingo
Standerhejsning
Stå i BOD til Ågerupfest
Indendørs december stævne i Gundsølillehallen
Årsafslutning
Dommerbord ved indendørsstævner i Gundsølillehallen
Uddeling af Kvartalsnyt
– Når vi alle hjælper til er det ikke så meget, men det betyder meget for vores lokalliv!

Har du forslag til andre aktiviteter, og stævner til glæde for fodboldspillerne i Gundsølille, så send dine
forslag til Lasse på naestformand@gundsolille.dk så snart som muligt, og helst inden d. 1. marts. Alternativt
kan du videregive idéen til din holdleder.
Har du spørgsmål eller kommentarer er du altid velkommen til at kontakte os på:
formand@gundsolille.dk (Anders)
naestformand@gundsolille.dk (Lasse)
kasserer@gundsolille.dk (Johnny)
Vi glæder os til at skabe et godt fodboldår 2016 sammen med jer.
På vegne af bestyrelsen
Anders Holmsgaard
Formand Gundsølille Fodbold
29 68 75 20

