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	Text Field 1: Referat Bestyrelsesmøde Gug BK 28/5-20
	Text Field 2: Til stede: Henrik, Jeppe, Anders, Nikolas, Jonas, Kasper, Helle (punkt 1, 2 og 8).

1) Rundt om bordet - "Hvad kan vi som klub lære af perioden med corona?"
Noter: Vi har håndteret situation i ro og oplyst løbende. Stor loyalitet og accept fra medlemmer hvilket har betydet, at vi IKKE har haft behov for at tage stilling til refundering eller udskydelse af kontingent. Godt materiale fra DBU, som let kunne anvendes til info - vi har været på forkant. Vi vil fremover være mere opmærksomme på hygiejne i klubben. Vi skal opsætte dispensere til håndsprit og skabe øget opmærksomhed. Vi har ikke længere fælles/klub drikkedunke - vi søger at skaffe 800 stk. fra sponsor. Hvad gør vi med drikkedunke og adfærd omkring deling? Generelt skal vi tænke adfærd og bæredygtighed. Vi har et godt afsæt til at aktivere og synliggøre bestyrelsen. Vi har været tilfredse med, at inspektøren har været på arbejde - har haft betydning ift. at være på forkant.

2) Roller og struktur i bestyrelsen - er fordelingen på plads?
Noter: Henrik påtager sig ansvaret/sparringen for at bistå Kasper med prioriteter og opgavefordeling. - Herunder daglig og fast strategi af drift. Vi samstemmer omkring god rollefordeling og dynamik i bestyrelsen.

3) Status og kommunikation ift. corona.
Noter: se pkt 1. Ydermere er web/FB opdateret jf DBU´s retning og regler. Vi afventer beslutning på Gugløbet jf forsamlingsforbud.

4) Skurprojekt (Kasper og Jeppe)
Noter: Kasper informerer med skriv til bestyrelsen og fremlægger omkring Skuret. Der tilgår sagsmappe fra arkitekt fra Poul Pasgaard med cirka 40 arbejdstimer.(Willum Pasgaard) - afregnes med eksponerings modydelse. Penge fra kommunen er deponeret. Henrik fremlægger, at vi skal søge fonde efter projektet er klart. Vi søger indsigt i værdi af klubhus ifh til belåning og omlægning af lån til skur/klubhus. Henrik og Helle afklarer dette.

5) Kommunikation og sponsorer (Nikolas)
- Samspilsplan godkendes - denne plan skal være et stort aktiv. Nikolas sender pixi-udgaven ud til kommentering på ny - med henblik på at ramme vores målgrupper i naturligt sprog. 
- Indlæg i klubblad med samspilsorientering - vi kører med Klubblad med deadline i juni, hvor bestyrelsen vil markere sig. Nikolas sender og skriver. 
- Samspilsplan til træner/ledere: Efter godkendelse i bestyrelsen sendes den til Træner/ledere. 
- Rekrutteringsplan/hvornår/hvor?: Vi arbejder på sponsor til dette projekt og vil markedsføre os på skole og institutioner i GUG området.
- Pigefodbold til efteråret/hvornår/hvordan?: Vi arbejder på sagen og ser, hvordan det passes ind i et travlt efterår,
- Sponsordialog med STUDS/opdeling af sponsorer: Vi accepterer en diferentieret skiltning, hvor hovedsponsor Spar Nord stadig træder tydeligtst frem. Vi vil have en dynamik blandt vores sponsorer - vi ønsker ikke kassetænkning.
- Muligt fys-samarbejde (Jonas): Gug fysioterapi skal aktiveres i Gug udover bande og bladreklame. De holder oplæg på kommende træner-/ledermøde og der kigges på muligt samarbejde omkring øget fysioterapi i klubben. 
- Orientering om kommunikationsteam/status: Der er opsat et team med Nikolas, og der er afviklet møde, hvor vi har kommunikeret vores plan og onboardet teamet. De er motiveret og har modtaget vores PIXI samspilsplan.

6) Status på Gugløbet og fodboldskole (Anders og Kasper)
Noter: Gugløbet er fortsat igang, og vi markedsfører løbende, få tilmeldte. Vi booster løbet på Facebook og sørger for at lave nogle lokale historier om deltagelse. Vi afventer med spænding yderligere åbning efter corona. Anders tager fat i Runners DK vedr. samarbejde og hjælp til markedsføring. Medlemsmulighed 100 kr. for deltagelse. 
Fodboldskole er skubbet til uge 42. Vores fodboldskole har ikke kunnet afvikles jf coronasituationen. Vi vil gøre opmærksom på vores fodboldskole i træner/ledergruppe samt FB/WEB - vi forventer en "anden type fodboldskole".

7) Markedsdag og gadeturnering (Jonas og Nikolas): Afventer gadefodbold (afhænger af åbning efter corona) - overvejer at udskyde til foråret. Tages på næste bestyrelsesmøde.

- Input fra Vennerne
- Gadeturnering efterår/hvornår/hvordan?
Noter: se pkt 7 - vi afventer yderligere åbning.

8) Økonomi og nyt fra kasserer.
Noter: Helle afvikler møde med Maria. Helle har modtaget få meddelelser om medlemsskab af 4-5 årige spillere. Hun sender denne henvendelse til Anders. Der er kommet 2 mail på udmeldinger. Helle laver oversigt og restancebetalinger i senior samt udmeldinger i seniorafdelingen.
Der arbejdes på en strategi for fundraising - Jeppe og Nikolas drøfter dette med mulige kandidater. 

9) Nyt fra inspektøren
Noter: Kasper informerer med et generelt skriv.

10) Nyt fra formanden
- Ungdomshold efteråret og trænere
Note: U15/U16 sammenlægges i U17 - tilmeldt liga 1,2,3. U19 udfordring, Henrik har en generel dialog med samarbejdsklubber. Henrik undersøger grundlaget for en fælles hold med andre klubber.
Lystrup har kontaktet os - forslag om "turnering" om oprykning til Danmarksserien. Lystrup følger op efter DBU dialog.
- Målmandstræning ungdom/senior:
Note: Anders Runth konkluderer på de 3 målmænd han træner - opfordrer til målmandstræning på seniorniveau. Jonas arbejder videre med forespørgslen.

11) Nyt fra næstformand/senior
- Dato for møde med Vennerne: Vedrører markedsdagsdialog - Jonas finder dato/forslag 10 juni kl. 19.30.
- Praksis omkring JS og Serie 2-tøjet under Corona: Man må ikke tage træningstøj med hjem, man træner i eget tøj. Kasper/Jonas kommunikerer dette.
- Opstart af podebold - hvornår og hvordan?: Note: afventer "åbningstiltag"
- Videoer med Labelless - bud på en tidsplan: Note: Gøres på den anden side af sommerferien
- Æresmedlem Johannes Knudsen er blevet hjerteopereret. Vi giver en kurv, som købes i MUMS på konto.
12) Eventuelt - Note: Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 2. Juli 2020.


