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	Text Field 2: 

1) Kort runde - tanker siden sidste møde + idéer til mødeoptimering (Jonas styrer runden)
- Tiki toki som fremtidig platform for bestyrelsesmøde (dynamisk dagsorden + referat) Nikolas
- Årshjul for punkter til dagsorden (afsæt for faste punkter på dagsorden) Nikolas
- Turnus omkring dagsordensansvarlig og referent via tiki toki.
- Dagsordener og referater lægges på hjemmesiden i et arkiv, hvor alle kan hentes frem.

2) Opstart/genåbning af klubben (Henrik, Jeppe og Kasper)
- Der skal sættes to scenarier op – et hvis der gives grønt lys til turneringsopstart 10. maj og et, hvis der ikke gør (Henrik og Kasper)
- Opkridtning af baner afventer
- Foreløbigt fastholdes de restriktioner, som blev meldt ud på hjemmesiden den 11. marts.
- Klubhus og baner er fortsat lukket frem til foreløbigt 10. maj.
- Sportsudvalget spørges til at lave "corona-træningsøvelser" (Henrik).
- Bestyrelsen repræsenteret ved de første træninger efter genåbning.

3) Status på økonomien (Henrik og Helle)
- Besparelser: Busture i foråret, dommerudgifter, maling, stævner, el, vand og varme
- Manglende indtægter: Kontingent - manglende indmeldelser, kantine, Craft Cup og udskudt fodboldskole.
- Ekstra indtægter: Salg af ekstra bandereklamer og 2 AaB-kontrakter
- Naturligt antal udmeldte medlemmer – men der mangler tilgang udefra.
- Meget få udmeldinger er relateret til corona.
- Enkelte spillere mangler at betale kontingent for foråret.
- Mulige nye tiltag til rekruttering: Markedsføring ved skoleopstart/prøvetræning (Anders – Gug Skole og Byplanvejen), særligt fokus på pigefodbold (Anders) og Pode-fodbold (Jonas–timing ift. opstart).
- Velkomstpakke til nye medlemmer via rekrutteringssponsor (Nikolas drøfter med Studs).
- Helle overtager adgange fra Maria i uge 18 med løbende overdragelse.
- Kontakt til Aalborg Kommune ved Søren Kusk ift. refusion for kontingent/tilskud (Henrik). 

4) Status på fodboldskole, Craft Cup og Gugløbet (Henrik, Anders og Kasper)
Fodboldskole
- Kasper har drøftet afvikling af Fodboldskole med Emil Adelborg–de anbefaler, at denne rykkes til uge 42. Bestyrelsen bakker op, og Kasper drøfter en udmelding omkring dette med Emil inkl. kontakt til sponsorer.
- Muligvis anvende uge 27 til at kickstarte nye initiativer (sommerbold, samspil med skoler, Pode-bold, lære nye trænere op). Drøfte dette på kommende træner/ledermøde.
Craft Cup
- Cuppen udskydes til 2021.
- Sponsorater: Craft og Innopower samt Wika Skilte (diverse rekvisitter) og Sport24 (beklædning+tryk) rykkes til 2021.
- Uafklaret omkring udgifter til ProCup.
Gugløbet + markedsdag
- Den 23. august fastholdes til Gugløbet
- 138 tilmeldte ud af forventede 500 deltagere.
- Sponsorpakke til 1.000 kr. for løbenumre inkl. eksponering (Anders laver skriv til Studs).
- Trøjedesign arbejder Kasper og Anders med.
- Markedsdage drøftes med Vennerne snarest. Jonas kontakter Jørn Axelsen mhp. møde 27/5-20. 

5) Sponsortiltag og involvering af JS-spillere (Nikolas)
- Der er lavet fire prioriterede indsatser ift. sponsoreksponering og – rekruttering.

6) Kommunikation og værdiarbejde i Gug Boldklub (Nikolas)
- Nikolas orienterer om fremtidigt styreredskab for bestyrelsen.
- Kommunikationsudvalg drives af Nikolas med Simon og Amalie Brix Frederiksen samt Kristian Møller Andersen som nøglepersoner.
- Der arbejdes videre med værdigrundlag med inddragelse af klubbens medlemmer – under sloganet  "en del af noget godt".

7) Opfølgning på organisationsplan og roller (Henrik og Jonas)
- Årshjul bliver gennemgået på hvert bestyrelsesmøde.
- De tildelte ansvarsområder står ved magt.
- Fremtidigt setup: Møder med afdelingsledere (børn), møder med afdelingsledere (ungdom), Sponsorudvalg, Sportsudvalg som favner hele klubben, Kantineudvalg og Kommunikationsteam.

8) Plan for arbejde med udeareal (skur) og indeareal (kantine) i klubben (Henrik, Kasper og Jeppe)
- Jeppe og Kasper arbejder med en skitse, der tager afsæt i den store skur-model inkl. dialog med leverandører (fremlægges på næste bestyrelsesmøde).

9) Nyt fra formanden
- Beslutning om ikke at sende Kasper hjem og modtage lønrefussion.

10) Nyt fra næstformanden
Initiativer i seniorafdelingen
- Arbejdes på videohighlights fra tidligere kampe (via VEO-system)
- Instagram-profil inkl. stafet.

11) Nyt fra inspektøren
- Der arbejdes med forefaldende opgaver/vedligehold i denne periode.

12) Evt.



