
 

1 
 

 

Grenaa IF Fodbold – Bestyrelsesmøde resume 
 
Sted:  Stadion 
 
Dato: 17. februar 20120 kl. 19:00 
 
Start kl.  19:00 
Slut kl.  21:45 
 
Deltagere:  Gert Poulsen (GP) 

Frederik Nicolajsen (FN) 
Kasper Vayland (KV) 
Thyge Traulsen (TT) 
Gitte Rygaard (GR) 
Henning Meisler (HM) 
 

Afbud:   
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1. Godkendelse af seneste referat 

Godkendt uden kommentarer 

2. Orientering fra bestyrelsesformand [GP] 

2.1 Nyt om Hovedforeningen 

Sagsfremstilling 
GP har undersøgt status for GIF hovedforeningen og har forespurgt GIF Gymnastik om vi 
skal overveje en opløsning. Jf. vedtægterne tilfalder aktiver Fodbold og Gymnastik fordelt 
efter medlemstal. 
 
Der afholdes møde med advokat og sekretær den 18/2.  
 
Økonomiske konsekvenser 
Der menes at være omkring 100.000 på foreningskontoen. 
 
Indstilling 
Der indstilles til at der arbejdes videre med opløsning af GIF hovedforeningen. 
 
Beslutning 
Tiltrådt 

2.2 Orientering om nye gebyrer fra banken 

Sagsfremstilling 
Djurslands Bank har indført nye foreningsgebyrer.  
 
Økonomiske konsekvenser 
600 for Grenaa IF bankkonto 
600 for Kattegat Cup bankkonto 
2.000 for at forlænge FC Djursland kassekredit 
1.000 for Kattegat Cup kassekredit 
 
Indstilling 
Bestyrelsen finder det urimeligt at gebyrpålægge frivillige foreninger og vil arbejde på at 
klubbens sponsorat udvides til minimum at dække disse nye omkostninger. 
 
Beslutning 
Tiltrådt 
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2.3 Møde hos Rotary 

Orientering: GP og FN har været inviteret til møde i Rotary for at give en præsentation af 
Grenaa IF Fodbold og arbejdet med frivillige arbejde i Grenaa IF og Kattegat Cup. 

2.4 Situationen i Fodboldvennerne 

Sagsfremstilling 
Frank Poulsen er desværre blevet syg og han og Elin kan desværre ikke fortsætte det gode 
arbejde med Grenaa IF Fodboldvenner. Muligheden for at lave et underudvalg under GIF 
til at varetage opgaverne skal derfor undersøges og klarlægges. 
Regnskab godkendt februar 2020 
200 medlemmer 
2 udtrækning (3.500 kr.) 
 
Økonomiske konsekvenser 
Omsætning 25.000 kr.  
 
Indstilling 
GP kontakter Grenaa IF Fodboldvenners bestyrelse og finder en afklaring på hvordan 
arbejdet kan drives videre i fremtiden 
 
MobilePay nummer ændres til et GIF nr. efter aftale med Frank (FN) 
Medlemmer skal have nyt medlemsbevis 
 
Beslutning 
Tiltrådt 

2.5 10 typiske spørgsmål om generalforsamling 

Orientering: Til brug i det fremadrettede arbejde med generalforsamling 

2.1 Gert Poulsen fortsætter ikke som formand efter næste 
generalforsamling 

Orientering: GP har orienteret bestyrelsen om at han ikke ønsker at fortsætte som formand 
efter næste generalforsamling. 

3. FC Djurslandudvalg [HM] 

Orientering:  
Nicolaj Poulsen er tiltrådt som sportschef for FC Djursland og har fået stor ros for sit 
arbejde. 
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HM ønsker oversigt over kontingentindtægter (GR) 
 
Nicolaj Poulsen har luftet tankerne omkring et FCD Q hold – dame- pigehold.  
Positiv tilbagemelding fra bestyrelsen.  
TT tager det med videre i ungdomsafdelingen og med ungdomspigetrænerne. (TT) 
Deadline for klubsamarbejdsaftaler er 1. marts 

3.1 Mulighed for vaskefaciliteter i stadionbygning 

Der er indhentet tilbud 
HM undersøger hvilke maskiner og laver beslutningsgrundlag. (HM) 

3.2 Danmarksserie statusorientering 

DS: 20-22 spillere til træning 
Til træning 30-32 ca. 1/3 U19 spillere 
Ingen nye spillere 

3.3 U19 Drenge statusorientering 

20-22 spillere til træning 

3.4 U17 Drenge statusorientering 

20 til træning 
Kampe bør så vidt muligt spilles lørdag, så U17 spillere kan spille U19, hvis der er behov for 
det 

3.5 Status på FC Djursland A/S tvangsopløsningen 

Bestyrelsen afventer svar fra revisor og advokat 

4. Seniorudvalg [KV] 

4.1 Serie 3 statusorientering 

Generelt god stemning og optimisme og mange til træning. 

4.2 Serie 5 statusorientering 

Serie 5 holdet situation afklares – der er ikke tilmeldt et hold i DBU, men kan 
eftertilmeldes. 
 
KV meddeler GR hvilke spillere der skal spille i forhold til kontingent. (KV) 
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5. Ungdomsudvalg [TT] 

5.1 Statusorientering  

 
• Trænermøde i januar 25 trænere og en god aften med 27 punkter 
• Brian Baadesby er stoppet per 31.12.19 som U12 pigetræner 
• Brian Søndergård er tiltrådt i Ungdomsudvalget 
• Rasmus Wetche og Louise Ringsted har skaffet sponsorer til en Puma trøje til 
• ca. 150 spillere til Aalborg City Cup 
• Pige- damefodbold arbejdsgruppe nedsat 
• TT har ansøgt om Klub-rådgiver pris 5.000 (værdi 20.000) 
• VSK tilbud om Kvinde Ligakamp på HSM Arena + 2 timers ungdomstræning. 

Banerne er desværre optaget den 28/3, så TT forhører om en anden dato. 
• Randers FC tilbyder pige-talenttræning for U10-U15. Tilmeldingsfrist 21 februar.  
• Trænerkontrakter sendes til GR 

6. Sponsorudvalg [FN] 

6.1 Statusorientering 

GR og FN har gennemgået alle sponsoraftaler og har faktureret sponsorer 

7. Økonomi [GR] 

7.1 Orientering i væsentlige økonomiske forhold 

• GR og FN har gennemgået hele opsætningen omkring automatisk 
kontingentopkrævning, som er kørt her i februar og senere i april. 

• Alle sponsoraftaler er gennemgået og faktureret 
• Alle regninger er betalt 
• God kontakt til Røde Kors omkring støtte til børnekontingenter 
• Næste skridt er en ny simplificeret kontoplan og herefter bogføring og balance 

7.2 Restance 

d.d. 52.000 kr. 
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8. Kampfordeler 

Kasper Lærke har valgt at stoppe som Kampfordeler efter forårsturneringen. Vi søger 
derfor efter en ny Kampfordeler. 

9. Kiosk 

Stor ros for alle de arrangementer der er blevet afholdt i Klubhuset. 
Bestyrelsen drøftede om klubben kan sælge navnet til Grønsværen samt varenavne. 
Eksempelvis HSM kiosken og en bakke Gert Svit pomfritter. Tages med videre i 
sponsorudvalget. 

10. Materialeansvarlig 

Nøgler på vej til de materialeansvarlige 

11. Medlemsbladet ½-Legen 

AK og FN prøver at få det færdigt. 

12. Evt. 

13. Næste møde 

Næste møde 6. april kl. 19.00 på stadion. 
 
Mødet hævet 
 
Underskrift: 
 
Gert Poulsen Gitte Rygaard Kasper Vayland 
 
 
Thyge Traulsen Frederik Nicolajsen Henning Meisler 
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