Årsmøte GIF 2012-02-27.
ÅPNING
På vegne av foreningen vil jeg ønske de fremmøtte velkommen til Gresvik
Idrettsforenings årsmøte for 2011.
Gresvik IF fyller i år 90 år. En februardag i 1922 kom det siste valgte styret i
Gressvik Turn- og Idrettsforening sammen. De bestemte seg for å innkalle alle
interesserte til et møte for å gjenoppta foreningen under det nye navnet Gresvik
Idrettsforening. Det historiske stiftelsesmøte ble avholdt 12. mars 1922 og Gresvik
Idrettsforening var et faktum slik vi kjenner foreningen i dag. Vi skal markere 90-års
jubileet med et stort fellesarrangement i Trondalen i juni, når det er blitt noe varmere
i været. Den offisielle markeringen vil skje ved en enkel mottagelse her i klubbhuset
den 24. mars for våre æresmedlemmer, styremedlemmer og spesielt inviterte fra
kommune, lokalsamfunn og idrettslig styre og stell i kretser og regioner.
Så til årsmøtet: Det er hyggelig at så mange har prioritert GIF i kveld. Mitt håp er at
det blir et positivt årsmøte, med fornuftige vedtak og jeg oppfordrer som vanlig til
saklighet, konstruktive og engasjerte innlegg.
Da går vi over til dagsorden:
-------------------------------------------------------------------------------------------------

AVSLUTNING
(Planen var å trekke meg som leder etter 7 år, men slik gikk det ikke. Valgkomiteen hadde ingen
kandidater til ledervervet og overtalte meg til å ta ett år til som leder).

Jeg vil med dette takke for meg som hovedleder i GIF. Det har vært 7
fine år som leder. Sammen på laget har jeg hatt høyst oppegående og
engasjerte styremedlemmer og ikke minst en daglig leder som har stått
for den daglige driften. Ingen saker har vært for store eller for små for
Morten. Jeg er ikke sikker på om alle i foreningen er klar over hvilken
kapasitet Morten Helminsen er. Vervet som hovedleder hadde vært et
helt annet dersom ikke Morten hadde hatt ansvaret for den daglige
driften. Ikke sjelden har svaret på et av mine spørsmål om det eller det
skulle ha vært gjort: “Ikke tenk på det - det er allerede fikset og i orden”.
Takk for innsatsen, Morten. Vårt gode omdømme rundt omkring i
Fredrikstads idrettsverden har du en stor del av æren for.
Her er en liten oppmerksomhet som bevis på vår takknemlighet.
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Jeg vil også få takke de av dere som nå slutter i sine tillitsverv, enten det
har vært av administrativ art eller som trenere. Tusen takk for innsatsen.
Jeg håper at dere også har fått noe igjen for strevet.
Som avslutning vil jeg denne gang si litt om noen av de mange
personene i vår forening som er smøringen som får hjulene til å gå rundt,
ved at de stiller opp i klubben og gjør oppgaver som kanskje ikke er like
synlige for alle, men som ville vært veldig synlige dersom de ikke ble
gjort. Med fare for ikke å nevne alle tar jeg sjansen på å nevne noen:
Jeg vil starte med Husstyret. Dere sørger for at klubbhus og anlegg er i
tipp topp stand og at det vedlikeholdet som må gjøres blir gjort. Det er
ikke få timer dere ulønnet nedlegger for GIF i løpet av året og vi er dere
evig takknemlig.
I samarbeid med Damegruppa har Husstyret de siste to årene blant
mye annet modernisert våre to kjøkken til en tidsriktig standard.
Damegruppa har gjennom loppemarkeder og andre inntektsbringende
tiltak skaffet penger, og sammen med Husstyret har dere fått det til. En
stor takk til både Husstyret og Damegruppa for denne jobben.
Vår renholder Heidi Knudsen sørger for at det alltid ser rent og pent ut i
klubbhuset. Hennes sans for detaljer viser følgende kommentar til Morten
H: “Morten – det er fluer i lampekuppelen i møterommet – de må vi få
bort nå ”. Når de små detaljene går i orden, så går også de store
detaljene i orden. En stor takk til henne for at hun også sammen med
Morten H, stiller opp den siste torsdagen i måneden og hjelper til med
den etter hvert så populære “Seniortreffen”. Den er det mange som
setter stor pris på.
Hovedtrener for fotballseniorene Svein “Kula” Halvorsen som i fjor
klarte det kunststykket å trene to seniorlag der det ene rykket opp og det
andre gjorde en meget god innsats i toppen av sin serie. Mens andre
klubber sliter med å stille lag har The Boss et luksusproblem ved at han
har opp mot 30 spillere å velge mellom. En skikkelig honnør til Svein og
hans mannskap for dette. Lykke til i årets sesong.
En takk går også til Linda Magnussen som styrer håndballkiosken i
Gressvikhallen på en forbilledlig måte. Det er ikke få timer i uken hun
tilbringer i kiosken og sammen med håndballavdelingens foreldre har
sørget for et meget pent overskudd i denne kiosken de siste årene.
Til sist vil jeg spesielt trekke fram våre tre æresmedlemmer
Birger Olsen (81), Jan Simensen (79) og Gunnar Femtehjell (73):
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 I årsrapporten for Bygg og anleggskomiteen står det følgende:
“Birger Olsen lar seg heller ikke stoppe, og hans daglige innsats er
uunnværlig. Birger sørger for at Trondalen skal være et pent sted å
komme til, gjennom sin innsats med gressklippere og motorsag”.
Dersom noen få av dere ikke skulle vite hvem Birger er treffes han
som regel på tirsdagstreningene til Super Ols Boys.
 Jan Simensen holder fortsatt koken. Han har vært aktiv for klubben i
en årrekke og etter det hatt tillitsverv i foreningen i over 50 år. Ble
akkurat gjenvalgt for et nytt år som styremedlem i hovedstyret.
 Gunnar Femtehjell er et ja-menneske av de sjeldne. Vært både aktiv
spiller, trener, lagleder, styremedlem og mye mer. Han var blant de
med flest dugnadstimer når klubbhuset skulle bygges og sitter
fortsatt i husstyret.
Som jeg nevnte er det en fare å nevne bare noen av våre mange
ildsjeler. Jeg vet at det er mange andre der ute som er glade i klubben
sin og som aldri sier nei til å ta i et tak når det trengs. Til alle dere vil jeg
si tusen takk for innsatsen.
Årsberetningene gir oss et godt inntrykk av det som har skjedd det siste
året. Vi er på rett vei og har vært der lenge. Med ønske om et fortsatt
godt idrettsår både sportslig og på den administrative siden.
Takk for i kveld og vel hjem alle sammen!
Kjetil Føreid
Hovedleder
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