Beretning fra Gresvik IFs hovedstyre for perioden mellom
årsmøtene i 2012 og 2013

På årsmøtet 27. februar 2012 ble følgende hovedstyre valgt: Kjetil Føreid
(leder), Hilde Rossing (nestleder), Ingrid M. Sandrud (kasserer), Svein Thoresen
(sekretær), Jan Simensen (styremedlem), Stian Martinsen (fotballeder) og
Freddy Magnussen (håndballeder). I tillegg har Morten Karlsen (fagansvarlig
barneidrettsgruppa - BIG) og Morten Helminsen (daglig leder) møtt fast på
styremøtene. Det har vært avholdt månedlige styremøter bortsett fra i
sommermåneden juli.
Gresvik IF hadde pr. 31. desember 2012 650 aktive medlemmer. Dette fordeler
seg med 332 medlemmer i fotballavdelingen, 198 medlemmer i
håndballavdelingen og 147 i BIG. Foreningen har 68 støttemedlemmer. Hvis
man legger sammen tallene, vil det bli en forskjell i totalantallet. Dette skyldes
at vi har flere aktive som spiller både fotball og håndball.

Av de viktigste sakene i hovedstyret denne perioden, vil vi nevne:

# 90 års-jubileum
Lørdag 24. mars markerte Gresvik IF sin 90 års-dag med en mottagelse på
klubbhuset i Trondalen for «styre og stell», inviterte gjester og ikke minst
representanter for våre aktive medlemmer. Dette ble en vellykket ettermiddag
der ikke minst æresmedlem Jan Simensen imponerte med fremføringen av en
egenskrevet prolog som tok for seg foreningens historie. I tillegg ble det i juni
gjennomført en markering i Trondalen der hovedvekten ble lagt på uhøytidelig
sportslig aktivitet og hygge for alle foreningens medlemmer.

# Jan Simensens bortgang
Da Jan deltok på styremøtet 10. mai var det ikke i vår villeste fantasi at det
var siste gang vi så ham rundt styrebordet. Han ble syk og sovnet stille inn noen
uker før han ville ha fylt 80 år 4. juli. Med Jan Simensens bortgang mistet
foreningen en av sine ruvende skikkelser. Jan var både vår kollektive
hukommelse, vår høyst levende historiebok og mannen som evnet å ta de
viktige og riktige avgjørelsene for Gresvik IF.
Jan Simensen ble medlem av Gresvik IF i 1948 og var en aktiv profil i
foreningens tjeneste hele tiden etterpå. Med over 60 års sammenhengende
tjeneste i styre og stell på ulike nivåer har han satt en uslåelig norsk rekord når
det gjelder frivillig innsats i idrettsbevegelsen. Det vil trolig aldri mer komme en
tillitsmann i norsk idrett som kommer til å få en like lang arbeidsdag i et
idrettslag.
Jan Simensen spilte fotball for Gresvik IF i 27 år og han representerte også
foreningen i skihopping og bandy. Etter at han la den aktive karrieren på hylla
sørget han for å skaffe seg nødvendig trener- og dommerkompetanse slik at
han kunne tjene foreningen videre også på disse viktige områdene. I 23 år var
han hovedleder i Gresvik IF og siden satt han i hovedstyret som styremedlem. I
vår forening ble han utnevnt som æresmedlem allerede i 1988. Siden fikk han
en rekke velfortjente utmerkelser. Han mottok priser fra Norges
Fotballforbund, Østfold Fotballkrets, Østfold Idrettskrets (Årets ildsjel 2010 ,
Fredrikstad Idrettsråd, Kreditkassen og tidligere Onsøy kommune
(Kulturprisen). Han sa selv at æresmedlemskapet i GIF var den utmerkelsen
han satte høyest.
Ved Jan Simensens båre ble det samlet inn 16.150 kroner som etter hans
ønske vil bli brukt til barne- og ungdomsarbeidet i foreningen.

# Boligutbygging i Trondalen
Dette er en sak som har opptatt foreningen i flere år og nå ser det endelig ut
til å skje et gjennombrudd ved at boligtomter i området er lagt ut for salg.
Foreningen har en avtale med utbygger om kompenserende tiltak som et

resultat av at vi til syvende og siste støttet planene om utbygging. Denne
kontakten er en del av det løpende arbeidet i hovedstyret.

# GIF-guiden
Hovedstyret har i løpet av perioden gjennomgått vår «grunnlov» GIF-guiden.
Ny lovtekst fra Norges Idrettsforbund er lagt inn og alle de andre punktene er
diskutert og revidert. GIF-guiden er foreningens måldokument og skal
etterleves på alle nivåer i klubben. Den ligger i sin helhet på foreningens
nettsider.

# GIF-cupen 40 år
Foreningens tradisjonelle og økonomisk svært viktige helgecup ble i august
arrangert for 40. gang. Deltagerantallet var noe lavere enn foregående år, men
gjennomføringen skjedde gjennom en fantastisk dugnad fra hele foreningen og
med mange rosende ord fra deltagerne i bakkant.

# Økonomi
For et idrettslag er økonomi alltid en løpende utfordring. Hovedstyret med
daglig leder og kasserer har i løpet av året lagt ned et betydelig arbeide for å
bringen økonomien under kontroll og tallene ble bedre og bedre utover i året.
Det har vært et særlig fokus på å holde medlemslistene ajour og inndrive gamle
utestående forpliktelser.

Gressvik 4. mars 2013
For hovedstyret

Kjetil Føreid, hovedleder

