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Grenaa IF Fodbold – Bestyrelsesmøde beslutningsreferat 
 
Sted:  Online 
 
Dato: 27. januar 2021 
 
Start kl.  19:00 
Slut kl.   
 
Deltagere:  Frederik Nicolajsen (FN) 

Thyge Traulsen (TT) 
Henning Meisler (HM) 
Nicolaj Poulsen (NP) 
Kasper Vayland (KV) 
Gitte Rygaard (GR) 
 

Afbud:   
 
 
 
 
 
Emnemodel: 
 
Sagsfremstilling 
 
Økonomiske konsekvenser 
 
Indstilling 
 
Bilag 
 
Beslutning 
 
 
  



 

2 
 

 

Indholdsfortegnelse 
 
1. Godkendelse af seneste referat .........................................................................................4 

2. Orientering fra bestyrelsesformand [FN] .........................................................................4 

2.1 Hold ønsker mere Træningstid, f.eks. i uge 7 (NP) ...................................................4 

2.2 Træningsopstart i denne Corona tid (NP) .................................................................4 

2.3 Pige / Damefodbold i FC Djursland regi. Fra U16 Piger (NP) ...................................4 

2.4 Gavepolitik ..................................................................................................................4 

2.5 Status på tilskudsansøgninger ...................................................................................4 

2.6 Kontaktfri lys i kælderen ............................................................................................4 

2.7 Steen Tvilling stopper som baneansvarlig ................................................................. 5 

2.8 Løb 3 km ..................................................................................................................... 5 

3. FC Djurslandudvalg [HM] ................................................................................................ 5 

3.1 Danmarksserie statusorientering ............................................................................... 5 

3.2 U19 Drenge statusorientering .................................................................................... 5 

3.3 U16 Drenge statusorientering .................................................................................... 5 

3.4 U16 Piger statusorientering........................................................................................ 5 

4. Seniorudvalg [KV] ............................................................................................................. 5 

4.1 Serie 3 statusorientering ............................................................................................ 5 

4.2 Serie 4 statusorientering ............................................................................................ 5 

5. Ungdomsudvalg [TT] ....................................................................................................... 6 

5.1 Statusorientering ....................................................................................................... 6 

6. Sponsorudvalg [FN] ......................................................................................................... 6 

6.1 Statusorientering ....................................................................................................... 6 

7. Økonomi [GR] .................................................................................................................. 6 

8. Kampfordeler ................................................................................................................... 6 

9. Kiosk ................................................................................................................................. 6 

10. Materialeansvarlig ........................................................................................................ 6 

11. GIF Fodboldvenner ....................................................................................................... 6 

12. Evt. ................................................................................................................................. 7 

13. Næste møde .................................................................................................................... 7 

 



 

3 
 

 

Bilagsoversigt 
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1. Godkendelse af seneste referat 

Godkendt uden kommentarer med Visma Addo 

2. Orientering fra bestyrelsesformand [FN] 

2.1 Hold ønsker mere Træningstid, f.eks. i uge 7 (NP) 

De aflyste træningstider på kunstgræsbanen opspares i en timebank og kan bruges senere 
på året. Der er før nedlukningen været ønske om mere træningstid og behovet kan blive 
endnu større ved genåbning og krav om at træne i mindre grupper. 
 
Bestyrelsen støtter at der frigives flere timer og bruges af de opsparede timer ved 
genåbning af træning. 

2.2 Træningsopstart i denne Corona tid (NP) 

Udmelding fra DBU om mulighed for at træne i mindre grupper stiller klubberne og 
specielt Danmarksserieholdet ulige, da Norddjurs Kommune har valgt at lukke for alle 
faciliteter – ude og inde. Flere Hold på Danmarksserieniveau er påbegyndt træningen i 
andre kommuner. 
 
Det er svært at holde motivationen hos alle spillere under nedlukningen. 
 
Bestyrelsen afventer en genåbningsplan fra Norddjurs kommune. 

2.3 Pige / Damefodbold i FC Djursland regi. Fra U16 Piger (NP) 

Trænerne vil lave et oplæg til et Dameseniorhold.  

2.4 Gavepolitik 

Det er et ønske at få udarbejdet en gavepolitik, så der ligger retningslinjer for hvem, hvad 
og gavens omfang. 
 
FN laver oplæg ud fra bilag 1. 

2.5 Status på tilskudsansøgninger 

FN har indsendt en række ansøgninger, men ingen er blevet bevilget. 

2.6 Kontaktfri lys i kælderen 

Der er indhentet tilbud på kontaktfri tænding af lys i kælderen, da det er uhensigtsmæssigt 
med de mange fysiske berøringer. 
Selvom vi ikke har modtaget tilskud hertil, har bestyrelsen valgt at igangsætte dette. 
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2.7 Steen Tvilling stopper som baneansvarlig 

Steen Tvilling stopper som baneansvarlig efter sommerferien og vi skal have fundet en ny 
person til posten. 
Steen har været med til at gøre opgaven mere struktureret ved brug af KlubOffice.  

2.8 Løb 3 km 

Nedlukningen af fodbolden og udsigterne til fortsat nedlukning betyder, at bestyrelsen 
gerne vil igangsætte en løbeturnering, hvor spillere inviteres til at løbe mod hinanden på 
årgange og evt. på tværs af årgangene. 
 
Alle løber hver for sig 3 km. og der gives point i forhold til løbetiden. I modellen tages der 
forhold til alder og køn, så en 10-årig dreng kan løbe mod en 16-årig pige og sammenligne 
tider og point. 
 
FN sætter projektet i gang. 

3. FC Djurslandudvalg [HM] 

3.1 Danmarksserie statusorientering 

Bestyrelsen orienteret 

3.2 U19 Drenge statusorientering 

Bestyrelsen orienteret 

3.3 U16 Drenge statusorientering 

Bestyrelsen orienteret 
Årgangen søger en koordinator til koordinering af kørsel og praktiske ting 

3.4 U16 Piger statusorientering 

U16 piger forældremøde – bestyrelsen orienteret 

4. Seniorudvalg [KV] 

4.1 Serie 3 statusorientering 

Bestyrelsen orienteret 

4.2 Serie 4 statusorientering 

Bestyrelsen orienteret 
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5. Ungdomsudvalg [TT] 

5.1 Statusorientering  

• Udvalget arbejder på at styrke samarbejde mellem pigeårgangene fra U12-U16 
• Pulje ”Bevæg dig for livet” ansøges 
• Digitalisering af trænerkontrakter har mindsket tidsforbruget væsentligt 

6. Sponsorudvalg [FN] 

6.1 Statusorientering 

Bestyrelsen arbejder på at få lavet en Corona-støttetrøje sammen med en sponsor. 
HM kontakter sponsor og sport 24 

7. Økonomi [GR] 

Flere henvendelser vedr. kontingent. FN laver et skriv og håndterer besvarelser af disse. 
Klubben har modtaget enkelte udmeldelser, men ikke noget der er økonomisk 
alarmerende. NB. kontingent opkræves 1. februar for de ældste årgange. 

8. Kampfordeler 

Kampfordeler søges, da FN gerne vil aflastes. 

9. Kiosk 

Stor ros til Kunststofbanekioskprojektet – genialt 
Bestyrelsen vil gerne lave en formel aftale med GIC om udskænkning ved kunstgræsbanen. 
(FN) 

10. Materialeansvarlig 

Intet nyt 

11. GIF Fodboldvenner 

Mangler en trækning 2020 – afventer til vi kommer i gang så laver vi 2020 trækning i 
2021. 
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12. Evt. 

• Jobopslag omkring ledige poster - Skriv opgavebeskrivelse FN 
• FC Djursland arranger 5. februar Online Banko 

13. Næste møde 

Frederik udsender en Doodle 
Mødet hævet kl.  
 
 
Underskrift: 
 
Frederik Nicolajsen Gitte Rygaard Kasper Vayland 
 
 
Thyge Traulsen Henning Meisler Nicolaj Rygaard Poulsen 
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