Bestyrelsesmøde 7 april 2016
Deltagere: Klaus, Lasse, Christian, Lotte, Steen, Henrijette, Louise
1. Information fra formanden
- Generalforsamling i hovedforeningen
o Der mangler 50 hjælpere til Roskilde Festivallen. Frivillige får adgang til festivallen,
klubben får penge pr frivillig. Man er forpligtiget til 4 x 8 timer som frivillig. Sidste år fik
fodbold 23.000kr for deltagelse. Tilmelding via https://eatbeer.nemvagt.dk/ husk at
vælg fodbold så pengene går til klubben.
o Charlotte Evers (U9-10 piger) er sygemeldt for længere tid. Kis og Marianne samt unge
spillere dækker ind i mens.
o U6 Carsten Bülow er stoppet og Lasse Villumsen er trådt ind.
o Malene og Christian er stoppet på U12 pigetræner. Dan Pedersen har taget over.
o Banerne er kridtet op og åbnet. Lige nu ligger 3 mandsbanerne ikke så godt dem regner
vi med at få flyttet senere.
2. Status på spørgeskema
- 15 har udfyldt en hel del har ikke fået den. Nu er den også i app’en. Den ligger også på facebook
siden (Gundsølille Fodbold). U12 spillerne har ikke fået den.
- Tvivl omkring effekten. Nogle er meget glade for at få det på forhånd andre er glade for den
direkte kontakt op til et arrangement.
3. Opfølgning på aktivitetsniveau
- Uddeling af kvartalsnyt 16 april 2016. Det er U11 piger denne gang (sidst var det U12 drenge).
Næste gang bliver det ugen inden sommerfesten der skal uddeles og det bliver U10 piger.
- Standerhejsning den 20 april kl 16:30 der har Senior pokalkamp hjemme kl 18:15. U11 Piger har
dog hjemmekamp kl 17:30. Der er mad fra grillen bag efter vi har brug for hjælp.
- Vi skal beslutte hvor mange ekstra aktiviteter vi vil nå i år ud over Standerhejsning, Jyske 3-bold,
Sommerfest, Sæsonafslutning/standerstrygning(oktober).
Der blev på mødet foreslået et januar/februar arrangement i stedet for et julearrangement i
håb om at flere kan deltage.
- Vi har tilbudt DBU hallen følgende datoer 5/11-2016, 19/11-2016, 3/12-2016, 10/12-2016,
17/1-2017,21/1-2017,4/2-2017, 4/3-2017. Vi ved ikke hvor mange vi får men hallen er booket.
Og er der dage hvor vi ikke får DBU stævne så har vi hallen til rådighed. Omkring
august/september så ved vi hvilke datoer vi får.
- Turnering til sommerfesten i Ågerup. Steen Rønne har tidligere arrangeret det og giver gerne
input til de som skal arrangerer det. Det er bedst at holde det til 3-mands og 5-mands så der er
plads til flere baner af gangen. Håndboldmålene har været brugt til 5-mands mål.
Det er døm selv kampe, så vi har ikke brug for dommere.
Fastlæg hvilke hold der kan være med. Fodbold får typisk lørdag formiddag og eftermiddag til at
bruge banen.
Trænerne ved hvem de plejer at spille mod så de skal tage fat i andre klubber for at få dem
med.
4. Jyske 3-bolds stævne fra 9 – 19 (første kamp kl 10 og sidste omkring kl 18)
- Bestyrelsen skal sørge for elkabler og en elektriker. Formanden har aftalt tilslutning med Poul
Nielsen.
- Husk det er fairplay. Der er ikke dommere på banen men baneledere som sørge for at det
afvikles i god orden. Nogle forældre lader sig rive noget med.
- Der mangles folk til at styre hoppeborg.
- Der mangles folk til at styre en faststående salgsbod U6 og U7 forældre nævnes som mulige.
- U14 drengene vil gå rundt og sælge med de transportable bokse.

-

Parkering: Efter kl 16 kommer der ikke nogle nye folk og der kan køres med lavere bemanding.
Der laves ikke skåret frugt i år. Men der sælges hel frugt og miniagurker samt muligvis boller. Så
på aftenen før skal der ikke laves frugt.
5. Trænerpleje
Den store udfordring er at vi har en træner som får kompensation mens resten af trænerne ikke får
noget for deres arbejde.
Bestyrelsen er i dialog med senior holdet om at finde en anden løsning hvor træneren ikke får
kompensation af klubben.
6. Budgettet
Vi har i den nye bestyrelse lavet et revurderet budget.
Hovedposter
- Kontingent indtægter er ændret fra 150.000 til 175.000 for at matche tidligere år.
- Sponsorstøtte er ændret fra 15.000 til 45.000 for at matche tidligere år.
- Indtægt fra turneringer er sat til 10.000 for at matche tidligere år.
- Samlede indtægter ender med at være 318.112 i stedet for 249.000.
- Udgifterne er samlet ændret fra 194.500 til 311.425.
- De største ændringer er udgifter til stævner fra 25.000 til 60.000. Og beklædning som er ændret
fra 20.000 til 65.000
- Det giver et årligt overskud på 6.667 hvilket er væsentligt lavere end de 54.500 det gamle
budget indeholdt.
7. Ansøgning omkring støtte til deltagelse i Nordic Race for Fodbold Fitness. Der var på mødet enighed
om at selvom det lyder som et fint arrangement, så virker det ikke relateret til fodbold og derfor
har bestyrelsen valgt ikke at støtte det.
8. Ansøgning af U14 om målmandstræning af professionel træner
Der er et formelt tilbud på 5 x 1500kr for 5 træningspas. Hver træning vil være for op til 4
målmænd.
Fordelene ved den slags træning er at det er koncentreret og der kan være en læring både for
målmændene og trænerne som er med til træningen og vil kunne bruge øvelserne efterfølgende.
Der stilles spørgsmål ved hvad vi får ud af det som klub i forhold til andre træningstilbud.
Steen foreslår som alternativ at søge om FCN målmandstræner som er gratis men som bevilges og
man er ikke sikker på at få det tildelt.
Bestyrelsen har valgt ikke at støtte det af 2 årsager:
A. Det virker forholdsvist dyrt i forhold til andre træningssessioner i nærområdet.
B. Målmandsposten er naturligvis speciel, de kan måske blive lidt ensomme i forhold til de andre
pladser. Men ønsker vi at trække trænere ind så vil det også være relevant at se på eks forsvars
eller angrebstrænere. Og vi har ikke økonomi til at købe træning til alle pladserne i den
prisklasse.
9. Fastlæggelse af næste møde
Formanden foreslår at næste møde fastlægges til torsdag d. 9 juni kl 20.
10. Eventuelt
U9-10P mangler muligvis nyt tøj.
U8 manlger nyt tøj.
Billed-ekspressen muligvis til Jyske 3-bold eller til andet arrangement.

