FUNDARGERÐ
Dags. fundar

Fundur Aðalstjórnar Gróttu
Tími

02.04.2009

Staður

Nr. fundar

Fundarherbergi Gróttu

Fundarboðandi

Fundarritari

Gunnar Gíslason (GG)

Unnur Halldórsdóttir

Dags.

Fundarmenn : Gunnar Gíslason (formaður), Guðrún Kaldal, Guðjón Norðfjörð (gjaldkeri), Unnur Halldórsdóttir ( ritari ),
Hilmar Sigurðsson (knattspyrnudeild), Eiríkur Elís Þorláksson (handknattleiksdeild), Friðrika Harðardóttir (fimleikadeild),
Andri Sigfússon (íþórttafulltrúi), Kristín Finnbogadóttir (framkvæmdastjóri).
Afrit

Fundurinn

1.
2.
3.
4.

Kynning á nýjum aðilum.
Uppgjör á Þorrablóti og bikarúrslitaleik.
Starf deilda frá síðasta fundi.
Sumarnámskeið deilda/sumarstarf,
fimleikar,fótboltanámskeið,handboltaskóli?
5. Styrktarþjálfari fyrir félagið, hugmynd.
6. Æfingartalfla 09/10
7. Skipulagið næsta vetur, ráðning þjálfara.
8. Akademía 09/10,skipulag næsta vetur
9. Fyrirmyndafélagið,stefnumótun og handbók knattspyrnudeildar
10. Verkefni og starfslýsingar yfirþjálfara.
11. Önnur mál.

1. Nýjir aðilar kynntir.
Guðjón Norðfjörð og Eiríkur Elís Þorláksson boðnir velkomnir til starfa.
2. Uppgjör á Þorrablóti og bikarúrslitaleik.
Þorrablótið skilaði af sér ca. 700.000.Bikaruppgjörið verður sent út seinna í þessari viku.
3. Starf deildanna.
Fótboltinn: Smár reisugill fyrir smiðina um daginn. Verið að bjóða út
þakið á stúkunni. 23.apríl kokteilboð / formleg vígsla.
Þakið á að koma í sumar.
Fyrsti leikur 16.maí og á að reyna að selja VIP miða.
Liðið byrjar vel og eru á góðri siglingu í meistaraflokknum.
Verið að skoða þáttöku á Rey – Cup í sambandi við 4.kk.
Stendur til að verði morgunnæfingar í 4.kk. í sumar.
120 leikir á vellinum í sumar.
Fimleikar: Verið að skoða þjálfaramál fyrir næsta tímabil.
Embla valin í unglingalandsliðið og er að fara að keppa í Stokkhólmi
með landsliðinu. Skoða að reyna að fá styrki hjá ÍTS, UMSK og
oldboys. Meistaraflokkurinn eru að fara í æfingaferð til Ungverjalands
í tvær vikur í sumar.
Hanboltadeildin: Verið að skoða hverjir vilja vinna áfram með í mfl.ráði
bæði karla megin og kvenna megin. Enn verið að reyna að finna
þjálfara fyrir mfl.kvk. verið að reyna að tengja hann við yngriflokka.
Allir leikmannasamningar verða að fara í gegnum aðalstjórn.
4. Sumarnámskeið deilda.
Fimleikar ætla að vera bara í júní.
Handboltinn er út maí. Handboltaskólinn í ágúst.
Tala við Rúnar um að semja við nýja þjálfara frá 1.bekk til 4.bekk út

Ábyrgð

Lokið dags.
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maí vegna skóla.
Fótboltinn verður með sumarnámskeið í fótboltanum í 6 vikur.
5. Styrktarþjálfari fyrir félagið / hugmynd.
Hugmynd að fá styrktarþjálfara til að taka alla krakka í félaginu og
setja upp prógramm fyrir krakkana og fylgjast með þeim. Taka upp
umræðu með yfirþjálfurum deildanna.
6. Æfingatafla 09/10
Skipuleggja vel æfingatímana því þessir krakkar æfa flestir tvær
íþróttir og þetta má ekki skarast milli greina. Fimleikadeildin óskar
eftir því að fá að byrja fyrr á daginn. Andri er að setja æfingatöfluna
saman og er komin vel á veg með hana. Andri ætlar að senda drög af
töflunni til allra yfirþjálfara og formenn deilda.
7. Skipulagið næsta vetur, ráðning þjálfara
Handboltinn er að ræða við þjálfara bæði í yngri flokkum og mfl.kvk.
Fimleikarnir eru einnig að ræða við sína þjálfara.
8. Akademían 09/10 skipulag næsta vetur.
40 umsækjendur í ár. 30 í handboltann og 10 í fótbolta.
Ekki vitað um fjölda í hverjum árgangi.
Góðar undirtektir
9. Fyrirmyndafélagið, stefnumótun og handbók deildanna.
Guðrún talar um að við þurfum að skoða handbók
knattspyrnudeildarinnar og fara yfir hana saman, það er ekki búið að
gefa handbókina út. Spurning hvort við ættum að senda þau svona
ung í ferðir. Jafnvel að fara ekki fyrr en í 5.flokki. Þarf að hugsa um
fyrir næsta vetur.
10. Verkefni og starfslýsingar yfirþjálfara.
Vantar að halda þjálfarapartý.
Krístín finnur dag fyrir sumargleði þjálfara, stjórnarmenn og
starfsmenn.
11. Önnur mál.
Sumardagurinn fyrsti.
Grótta sér um að koma með 10-15 mín.atriðið frá hverri deild.
Kristín og Andri fóru á fund með Hauki og sýndu honum úrlausnir úr
þjónustukönnun okkar um starfsfólk íþróttahússins, hann ljósritaði það
og sendi starfsfólki sínu.
Bílastæðamál: Má ekki taka tré sem eru á móti Valhúsaskóla. Við
viljum fá þau burt fyrir bílastæðum. Búið að malbika ráðhúsareit.
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