Hovedstyrets beretning for Gresvik Idrettsforening for
2008
Hovedstyret har i perioden fra 26/2-08 til 2/3-09 bestått av:
Kjetil Føreid (leder), Wenche Winther (nestleder), Ingrid M. Sandrud (kasserer),
Jan Simensen (styremedlem), Svein Thoresen (sekretær), Morten Karlsen
(styremedlem BIG). Håndball- og fotballavdelingen har i løpet av perioden møtt
med forskjellige representanter.
Kontrollkomiteen har bestått av Eivind Aalerød og Tormod Hermansen.
Daglig leder har vært Morten Helminsen (ansatt). For øvrig er kasserer Ingrid
M. Sandrud ansatt.
Gresvik IF har i dag totalt
registrerte medlemmer, fordelt på
i
fotballavdelingen, i håndballen og i barneidretten. I tillegg har foreningen
trenere, lagledere og tillitsvalgte og
passive medlemmer.

Styrets arbeid
Hovedstyret har i perioden hatt 10 styremøter. Dessuten har hovedstyret
innkalt til et eget medlemsmøte om klubbens økonomi med bakgrunn i
bortfallet av automatinntektene fra 1. juli 2007. Hundrevis av saker er blitt
behandlet og referert i valgperioden og det har nok en gang vært et år preget
av stor aktivitet. Hovedstyret legger stor vekt på full åpenhet hele klubben
gjennom og vil spesielt henlede oppmerksomheten på våre nettsider
www.gresvikif.no. I tillegg til løpende informasjon, ligger det her referater fra
alle møter i hovedstyret og i hver enkelt avdeling. Av saker som har hatt stor
betydning for foreningens drift, vil vi bemerke følgende:
Ny utstyrsleverandør
Etter endring av eierforholdene og butikk-konsept i Aristokraten, har Gresvik IF
valgt SportDirekt-kjeden som ny utstyrsleverandør. Lokal leverandør er Gaarder
Sport. Vi har store forventninger til dette samarbeidet og har tegnet en
utstyravtale for ett år med opsjon på tre år til.

Åpning av kunstgressbanen
Kunstgressbanen ble offisielt åpnet torsdag 6. november med stort oppmøte
fra aktive og medlemmer i klubben i tillegg til representanter fra Fredrikstad
Idrettsråd og gledelig mange publikummere. Kunstgressbanen ble tatt i bruk
allerede på forsommeren 2008og har bidratt til klart bedre forhold for klubbens
mange fotballspillere; både i kamper og på treninger. At banen ikke måkes og
dermed ikke brukes i snø-perioder skyldes at Fredrikstad kommune mangler
relevant utstyr. Dette har for øvrig vært kjent for oss helt siden planleggingsprosessen begynte.
Salg av andelsbrev
Som et ledd i finansieringen av klubbens egenandel til kunstgressbanen, har det
vært solgt andelsbrev i banen med to forskjellige verdier; henholdsvis 300 og
1 000 kroner. Responsen fra lokalsamfunnet har vært rimelig grei, men vi må
erkjenne at vi havnet i skyggen av Gressvik Røde Kors og deres imponerende
arbeid med innsamling til utkikkstårnet på Sprinklet.
GIF-cupen
Klubben har nok en gang fått en masse skryt for god gjennomføring av den
årlige GIF-cupen for de yngre fotball-lagene. Foruten å gi klubben et pent
overskudd, er arrangementet med på å sveise klubbens medlemmer sammen
og det legges ned en imponerende dugnadsinnsats før og under de to cupdagene i august.
Hærverk i klubblokalene
To ganger i løpet av valgperioden har klubben opplevd hærverk i og utenfor
den store salen og offentlig omtale etter utleie til ungdomsfester. Hovedstyret
har nå strammet kraftig inn på utleiebetingelsene og håper at slike episoder nå
hører fortiden til. Vi vil beklage overfor naboene i Trondalen den belastningen
disse to episodene medførte.

Frivillighetsregisteret
Gresvik IF er nå registrert i det offentlige Frivillighetsregisteret og håper at
riktig mange i lokalmiljøet vil prioritere GIF når det gjelder grasrotandelen på
fem prosent. Dette er penger Norsk Tipping vil utbetale av all tippeomsetning
forutsatt at hver enkelt spiller har prioriterert hvilket formål de vil gi sin del til.
Boligbygging i Trondalen
Vår grunneier-nabo har gått videre med sine planer om en storstilt
boligutbygging på sine eiendommer i Trondalen. Vi er i det siste blitt presentert
for ulike veiløsninger, der den mest dramatiske for vår del innebærer en flytting
av hovedmatten i Trondalen vestover og anlegg av en vei helt inntil ”tribunefjellet”. Foreningen og grunneier har her motstridende interesser, men vi er i
dialog og håper at vi kan lande en løsning som begge parter kan leve med.
Økonomi
Vår økonomi er under et kraftig press på grunn av bortfallet av
automatinntektene og det lille overskuddet fra 2007 er i år snudd til et kraftig
og følbart underskudd. Klubben står foran store utfordringer når det gjelder å
få til en drift som tar hensyn til stor og viktig aktivitet på den ene siden og
drastisk mindre inntekter på den andre siden. Blant annet har hovedstyret
diskutert å bruke vår daglige leder mer til inntektsbringende tiltak og mindre til
løpende oppgaver knyttet til daglig drift. Dette kan bety at tillitsvalgte og andre
engasjerte i klubben må legge inn større dugnadsinnsats.

Trondalen, 2. mars 2009

Kjetil Føreid, leder

Svein Thoresen, sekretær

