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	Text Field 1: Referat Bestyrelsesmøde Gug BK 2/7-20
	Text Field 2: Til stede: Henrik, Jeppe, Anders, Nikolas, Jonas, Kasper og Helle.

1) Status på corona
Henrik indleder. Vi har fulgt myndighederne. Det er fornemmelsen, at det er gået rigtigt godt. Der er stor ros til trænere, ledere, spillere og Kasper for at styre de nye retningslinjer. 
DBUs 2020 Cup har ikke været en succes. Der er for mange hold, som har meldt afbud. Serie 4 fik aflyst alle deres kampe pga. sene afbud. U9 fik også to afbud fra modstandere. Vi har også selv været nødsaget til at melde afbud til kampe, blandt andet pga. pokalkampe i seniorrækkerne.
Vi forventer snarlig udmelding fra DBU omkring nye retningslinjer og evt. fuld genåbning for foreningslivet. 
Vi forventer at genåbne omklædning fra uge 30, og kantinen genåbnes fra 10/8.
Pga. Corona skal vi have træner/ledermøde tidligt efter opstart. Datoen bliver fastsat til 24/8 kl 19.00. Anders laver en facebook-begivenhed i træner ledergruppen. Jonas laver aftale med fysioterapeut ang. oplæg omkring sportsskader (Gug Fysioterapi). 
Helle får dette tilføjet på årshjulet. 

2) Ny funktion i klubben: Head of Youth
Henrik har fået kontakt til Jesper Jørgensen tilbage i 2019 angående trænerrollen for U16. Jespers egen tanke var at på sigt at blive Head of Youth som er person som skal 
    - strukturere ungdomstræningen. 
    - Finde trænere til +U13-holdene
    - Sætte en fodboldfaglig dagsorden for Gug Boldklub i samarbejde med bl.a. JS-træner Kasper Stiller.
Der bliver udarbejdet en artikel, som skal i interne og eksterne medier.
Der arbejdes på at etablere et sportsudvalg, som skal hjælpe Jesper Jørgensen i hans arbejde. 

3) Status omkring reklamation på kunstgræsbanen
Der har været møde med Rambøll vedr. reklamation på kuntsgræs/belysning, hvor der foreligger et referat. Kunststofbanen og belysning er leveret af Unisport, og Aalborg kommune er køber af banen. 
Det er blevet besluttet, at der skal arbejdes videre med at fastlægge, hvad problemet på belysningen er. Er det spændingstab ud til masterne eller er det pærerne. Der er et tab i ydeevne på omkring 65% på belysningen. 
HNC Entrepenør har lavet underlaget til kunstgræs. Der skal laves test af jorden under kunstgræsbanen. 
Vi forventer undersøgelserne/test er lavet hen over sommeren. 

4) Udearealer og skur
Nyt skur
Det er afholdt møde mellem Jeppe Kjærgaard, Kasper Krogh og Wullum Pasgaard Arkitekter A/S omkring, hvad Gug Boldklubs behov til skur og klubhus er om 10 år. Der er lavet en skitse på skur, som kan anlægges, hvor det lille læhegn i sydøst hjørnet af klubhuset ligger nu. 

Tilbygning til klubhuset
Det er desuden drøftet mulighederne for en tilbygning til klubhuset fra nordvesthjørnet af det nuværende klubhus hen mod kunststofbanen. Kasper og Jeppe tager idéerne med videre til Aalborg Kommune bygge og anlæg. 
Det bliver nævnt, at der kan undersøges ved Heidi Pedersen og Søren Ørgård fra matrikelpuljen ved Aalborg kommune, hvad status er på ejerforhold og værdisætning i af klubhuset. Kasper og Jeppe går videre med det.

5) Gade-/firmaturnering
Afholdes fredag d. 4 september. Maks 30 hold. MUMS som hovedsponsor for turneringen og prisen er 1200 kr. pr. hold med maks 10 spillere, som får sandwich og snacks fra Mums. 
Henrik deler opslag i Visse-gruppen på Facebook og Anders deler i 9210-gruppen. 
Der er pt. 4 hold tilmeldt. Alle sammen er firmahold. 

6) Gugløbet og hvervning af officials
- Pt 161 tilmeldte. 
- Der bliver opstartet et rekrutteringsforløb på 60 hjælpere. 

7) Kvindeafdelingen 
Der arbejdes på en større sammenhængskraft mellem U18-pigeholdet og dameseniorholdet.
Der arbejdes på sponsor på dameholdets træningstøj.
Damesenior betaler mindre i kontingent end herresenior. Dette forhold skal gradvist ændres, så der ikke gøres forskel på kønnene. 
Der arbejdes på et dameudvalg på tværs af U18-piger og damesenior evt. med inddragelse af U16-piger.

8) U19
Det er nu en realitet, at der kommer et U19-hold i efteråret.
Jonas og seniorudvalget arbejder på trænerløsninger - dette sker i dialog med Henrik og Jesper Jørgensen.

9) Nyt fra formanden
Der skal laves et event, hvor vi takker trænere, ledere og spillere for indsatsen under covid-19. Grundet forsamlingsforbud er det ikke muligt at afholde dette før efteråret. Vigtigheden af dette arrangement er stor. 

Der er dialog med en ny målmandstræner til ungdomsafdelingen. Jonas og Henrik er på sagen.

10) Nyt fra næstformand/senior
Der arbejdes med trænerkabalen for seniorafdelingen 2021.

Købmændenes finansieringsinstitut har lavet en pulje på 10 mio. hvor hver købmand i Dagrofa-kæden kan uddele 40.000 til en selvvalgt forening. Jonas og Nikolas arbejder på dette.

11) Eventuelt
Nikolas går i gang med at søge fonde til bl.a. markedsparasoller og rekrutteringsgaver til nyopstartede medlemmer. 

Næste møde er fastsat til torsdag d. 13/8.


