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1. Bordet rundt: Min ambition med at sidde i bestyrelsen + områder klubben bør udvikle sig indenfor?

Alle medlemmer fik mulighed for at fortælle, hvad der har motiveret dem til at blive en del af Gug Boldklubs bestyrelse, og hvor de hver især ser nogle områder hvor klubben bør udvikle sig.

2. Strukturen på bestyrelsen, hvilke roller skal hver især have.
Der arbejdes på en organisationsplan      

3. Strukturen på fremtidige møder
Dialog om hvordan bestyrelsesmøderne skal struktureres fremadrettet

4. Status ift Corona.
Klubben følger retningslinjerne fra de offentlige myndigheder og klubben læner sig op ad DBU-vejledninger, som løbende opdateres.
Klubben er indtil videre helt lukket ned indtil 13 april. Det gælder banerne og klubhuset.
Alle turneringer er indstillet og DBU Jylland arbejder ud fra 3 scenarier for gtadvis åbning, hvilket kan ses her:
https://dbujylland.dk/nyheder/2020/marts/hvordan-redder-vi-foraarets-turneringer/
Medlemmerne har taget godt imod og respekteret de restriktioner, der er udmeld fra klubbens side.
Klubben laver løbende opdateringer på klubbens hjemmeside samt klubbens Facebook-side.

5. CraftCup 2020 
Klubben er langt i planlægningen af CraftCup 2020, men pga. Coronaudbruddet er vi afventede i forhold til, om det skal afholdes i 2020 som planlagt.

6. Gugløbet 2020
Anders opdaterede bestyrelsen om Gugløbet. Der er allerede en del tilmeldinger, men der har siden udmeldingen om Coronavirus været stille på den front.  

7. Promotionvideo med Labelless.
Jonas orienterede om de promotionsvideoer, som Labelless skal lave i løbet af 2020. Der laves en video omkring Matchday og en video om klubben som helhed.   

8. Medlemskab/kontingent ift nuværende situation.
Her følger klubben anbefalingerne fra DBU og DGI.

9. Nyt fra inspektøren
Kommunen har fået påbud på at gå i gang med at vedligeholde banerne (græsslåning m.m.) 
Der er møde i KL fredag den 27/3 om kommunerne må gå i gang under skærpede forhold.
Banerne er pga det gode vejr nu klar til at blive vedligeholdt.
Klubben har fået 10 nye mål, bl.a de nye ligamål på stadion. De nye Smartlift mål (2 stk. 5. mands og 6 stk. 8 mandsmål) er meget nemme at flytte rundt på som enlig træner, og det er med til, at vi nu kan skåne banerne meget mere. F. eks ved at træne udenfor de stregede målfelter.
Klubben er stadigvæk i dialog med Unisport om, hvordan og hvornår kunststofbanen skal repareres grundet afvandingsproblemer og dårlig belysning.  

10. Nyt fra formanden 
Klubben har modtaget de penge fra kommunen som aftalt, til projekt multiskur.

11. Nyt fra næstformanden
Jonas orienterede om status fra seniorafdelingen.

12. Nyt fra kassereren
Helle har ikke fået overdraget alt endnu fra Maria (tidligere kasserer). Pga. Coronavirus er meget gået i stå hos de forskellige instanser. Maria har lovet at fortsætte indtil en ordentlig overdragelse er muligt


