
Referat af Grantoftens If Ekstra ordinær General forsamling d 27.9.13  
 

Deltager : 26 indmeldte klubmedlemmer 

 

Referent : Pia Førgaard 

Dirigent : Rene Jønsson 

 

Punkt 1. 

Michael Gyldholm informerer kort omkring klubbens  nuværende bestyrelses beslutning om 

hvorfor der bliver indkaldt til ekstra ordinær generalforsamling. 

 

Punkt 2 

Dirigent Rene Jønsson informerer at iflg. klubbens vedtægter, og regler er den ekstra ordinære 

general forsamling varslet korrekt med 3 ugers varsel, og er godkendt. 

 

Punkt 3 

Michael Gyldholm informerer om klubbens beretning siden Marts 13. 

Michael beretter at han har fungerer som konstitueret formand, da Jette Hansen er afgået som 

formand, og dette er bekræftet via mailkorrespondance. 

Efter at Jette er afgået, har der været stor mangel på overdragelse af informationer fra Jettes ,  

manglende nøgler, manglende  regnskab til kommunen har ikke været fremlagt i tide, og derfor er 

man kommet i den situation af man er blevet skåret i tilskud fra kommunens side, med  en straf rate 

osv. og dette har ikke været en optimal overdragelse, som man har kunne mærke  blandt 

bestyrelsen. 

Ang. regninger så har klubben været økonomisk presset, og derfor har Michael Gyldholm haft 

kontakt til kollektivets Afd. Bestyrelses formand Rene. 

Michael har snakket økonomi med Rene, og afd. bestyrelsen har hjulpet med et lån på 40578 kr til 

ubetalte regninger hos DBU, så der forsat kan afvikles kampe, og klubben kan forsætte, da det er i 

alles hensigt at klubben bistår. 

Lånet skal tilbage betales, men der er ikke fastsat en deadline, da det vigtigste er at klubben 

fungerer, og klubben kommer på økonomisk fode igen. 

GIF har afviklet kampe i alle afdelinger. 

GIF  U-17 drengehold havde i Aug. i år besøg af vores venskabsklub fra Skotland. 

Dette var en god uge, med masser aktiviteter, alle var glade. 

Der er en stor tak til skotteudvalget som har gjort et stort stykke arbejde for at det hele har kunne 

lykkedes. 

Når man skal se på mangler, så kan der laves noget omkring en manual, så alle ved hvad der skal 

ske, telefonliste over værtsfamilier, og hvornår der bliver handlet på forskellige situationer. 

Dette gælder både når GIF har besøg, men ligeledes når GIF skal til vores venskabsklub, så der ikke 

opstår misforståelser. 

Afd. Bestyrelse formand Rene, var ligeledes på besøg i denne uge, og rene synes det var en 

alletiders uge hvor alle var glade, og der var masser af  god fodbold. 

 

Sponsorudvalget beretter at der er søgt hos Tuborgfonden på 18545 kr til 10  nye borde/ sæt til 

klubbens frontareal. Dette er bevilget, og de nye borde bænke sæt bliver handlet ind så der er nye 

sæt ved forårets opstart. 

 



Der var spørgsmål fra mødedeltager omkring den økonomiske situation, og dertil svare Michael 

Gyldholm, at der ikke vil blive lagt finger på en konkret person, men at der mangler nøgler, og man 

er afhængig af en ordentlig overdragelse, og kommunikation er vigtig, og ingen af tingene har været 

optimal. 

Regnskabet som ikke kom kommunen i hænde rettidigt har gjort at GIF fik en strafrate på det der 

svarer til 25% af beløbet målt på indmeldte klubmedlemmer. Samt strafrater fra DBU som udgør de 

større regninger. 

Det var i den forbindelse at GIF tog kontakt til Formand Rene fra afd. bestyrelsen. 

Rene fra afd. bestyrelsen svarer selv på dette, og fortæller at afd. bestyrelsen gerne vil hjælpe og det 

eneste klausul er at lånet GIF har fået bliver tilbagebetalt, på en ordentlig hensigtsmæssig måde, 

men det allervigtigste er og at klubben bibeholdes og der arbejde hårdt på at den kommer på rette 

fode igen .Rene har tillid til en kompetent bestyrelse. 

 

Punkt 4 

Pia Førgaard kassere beretter om at de ikke kan fremlægges et regnskab fra marts 13 til nu, da hun 

ikke har haft adgang til bank, regninger, netbank eller andet med regnskabet, da Jette Hansen afgået 

formand ikke har afleveret regnskab, og adgange. Pia har haft møder med Jette, og der er aftalt af i 

løbet senest slutning af Oktober 13, fremlægger der regnskab, og ligeledes at dette bliver fremlagt 

til  afd. bestyrelsen . 

Der er vildrede fra kasseres side om hvilke regninger der er blevet betalt og ikke betalt, da Jette har 

haft enerådigt adgang til dette. 

Pia fortæller dog at GIF skylder Sportigan Brønshøj Steen Hartmann 18000kr, og at han er villig 

med en aftale. 

Revisionen godkendte i marts 13 regnskabet. 

GIF vil nu søge forskellige fonde, da vi ligger i et social boligbyggeri, og klubben er interesseret i 

forskellige arrangementer. 

Ligeledes kunne det berettes af klubbens medlemmer er i restance med 17000kr, og det er også 

noget af det man arbejder på at få hjem i klubben, samt der er manglende overskudsindbetalinger 

fra gl. mands afd. som lyder på at 50% år til hovedklubben.  

 

Pause 1935-1945 

 

Punkt 5 

Michael Gyldholm  fortæller at bestyrelsen skal have styr på fremtiden i klubben. 

1. Økonomisk 

2. Skottebesøg / både ude og hjemme 

3.fremtidigt samarbejde med Afd bestyrelsen, da de gerne vil støtte op om klubben, og derfor få en 

dyb indsigt i hvad klubben arbejder med.  

Det bliver foreslået at Rene fra Afd. bestyrelsen komme med til GIF bestyrelses møder, men som 

observatør. 

GIF er en kollektiv enhed, som har fokus på børn, og en klub med nogle værdier, GIF skal  

fremadrettet se på hvem som der er bruger af klubben, voksne, børn, familier. 

Bestyrelsen har haft en fornemmelse af det er formanden der har siddet med hele byrden, og ikke 

formidlet til de øvrige medlemmer, derfor alt for lidt info. 

Alle i bestyrelsen bærer et ansvar, eller det er ikke kun en enkelt, der har fokus, men derimod 

bestyrelsen som profil. 

Bestyrelsen har en ide om at genoptage de gamle g-dage, med five a side stævner. 

 



Ligeledes få et samarbejde med det gode liv, som er til for ungdommen, og h d det betyder at være 

ung i fremtiden, hvilke ressourcer, og tendenser man kan bruge i GIF. 

GIF vil fremadrettet søge i fonde, så der kan komme de optimale remedier, og hjælpe holdene til at 

man kan gennemføre en ordentlig træning. 

Kommunen  er dem som fordeler haltider, og GIF vil i den forbindelse fremadrettet være 

behjælpelige med at arrangerer stævner, og være behjælpelige med stævner. Primært børn der er i 

fokus. 

Bestyrelsen vil ligeledes i det fremtidige arbejde sætte fokus på regelsæt, og kundegrundlagt i GIF. 

 

Punkt 6 

 

Der er ikke kommet indkommende forslag på skrift. 

 

Punkt 7 

 

Der skal vælges en Formand  for 2år, samt en kasserer for 1 år 

Johnny Friis har valgt at trække sig som suppleant i bestyrelsen 

 

Bestyrelsen peger på Michael Madsen ( bløb) som kasserer 

Bestyrelsen peger på Peter Laurent som formand 

Bestyrelsen peger på Pia som suppleant i bestyrelen 

 

Der er ingen indvendinger, så alle er valgt til de respektive poster. 

 

Bestyrelsen siger tak til Johnny Friis, for det gode arbejde han har lagt i klubben, og ønsker ham 

held og lykke i fremtiden. 

 

Mødet slutter kl. 20.00 

tak for god ro og orden. 

 

 


