
Bestyrelsesmøde Gug Boldklub august 2022., referant NN, tilstede: Henrik, Jeppe, Søren, 
Nikolas, Claus 

1. Kontigent stigning.  
2. Vennernes dag 
3. Gug løbet 
4. Ungdomsopstart  
5. Firmaturnering  
6. Materialehus  
7. Evt. 

 

Kontigentstigning er tidligere aftalt på BM møder, varsles imorgen tirsdag 9 august med ,cirka 
5%,  argument: konjekturudsving, produkt og prisstigninger. Varsles i mindre omfang på 
FB/Web. 

 

Vennernes dag: Søren og Nikolas deltager på koordinerende møde på torsdag, Nikolas har 
lavet program og delt FB/WEB. Vedr oprydning tager vi med vennerne på torsdag, det er 
vennernes opgave at tage ansvar for festen , lukning og oprydning.Bestyrelses bidrag er søren 
og Nikolas er der det meste af dagen og bistår med opgaver. NN deler på SoMe samt sender 
til alle sponsorer. 

 

Gug Løbet Anders følger op frem mod løbet, info via email og messinger. Bør vi nytænke 
eventet til næste år? 

Ungdomsopstarts fest: Anders har styr på pokaler og speak, U10 står for arrangementet.Grill 
sættes frem og vi opfordrer til at støtte vores madsponsorer.baner og mål skal klargøres. 
Anders og Kasper har afviklet møde og koordineret indkøb. Bestyrelsen kommer og deltager 
aktivt ad hoc. 

 

Firmaturnering: NN informere deltager, struktur og indhold i næste uge, Kasper og NN står for 
arrangementet, Jeppe koordinere U14 årgang med bar vagt. Søren hører senior/old boys vedr 
dommertjans.Vi skal bruge 4 dommere. 

 

Materialeskur/område: 

Hensat 450.000 kr i budget fra Generalforsamling 2021 – Nordlys mangler svar 200.000, DGI 
Fonden 150.000, ingen byggetilladelse endnu, prioriteringskatalog skal søges inden 1 sept., 



tildeles 1 dec. Vi søger min 200.000. Jeppe tager kontakt til Jimmi, vedr sokkel, vand, El m.m, 
Claus foreslår om/udbygning af materialeskur mod P plads – udvides ved græsområde samt 
mod P-plads.Jeppe taler med Kasper og Jimmi. 

 

Evt: skiltning skal opsættes omkring klubben, baneforhold, cykling m.m skal skiltes. 

Vi drøfter indkøb af nyt telt der kan opsættes i relation til eventlounge.Jeppe undersøger pris, 
6 meter x 12 meter. 

Ny dato for BM møde i city: 9 sept kl 16.30 Cafe peace 


