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Dags. fundar

Fundur Aðalstjórnar Gróttu
Tími

11.08.09

Staður

Nr. fundar

Fundarherbergi Gróttu

Fundarboðandi

Fundarritari

Dags.

Gunnar Gíslason (GG)

Unnur Halldórsdóttir

11.08.09

Fundarmenn : Gunnar Gíslason (formaður), Guðrún Kaldal, Unnur Halldórsdóttir ( ritari ), Hilmar Sigurðsson
(knattspyrnudeild), Eiríkur Elís Þorláksson (handknattleiksdeild), Friðrika Harðardóttir (fimleikadeild), Andri Sigfússon
(íþórttafulltrúi), Kristín Finnbogadóttir (framkvæmdastjóri).
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Stefnumótunin ( þjálfaradagur )
Skýrsla deilda
Fimleikahús, staða mála.
Siðareglur
Styrktarþjálfari
Veturinn – skráning rafræn- æfingagjöld
Akademían 2009-2010
Önnur mál.

1. Stefnumótunin ( þjálfaradagur )
Föstudagurinn 4.sept.09 Fræðsludagur þjálfara.
Verður farið yfir stefnumótunarplaggið, almenn atriði og blátt áfram
námskeið
2. Skýrsla deilda.
Handboltinn. Mikið brottfall í mfl.kvenna í ár, verið að skoða hvort
flokkurinn verði í N1 deildinni eða fari niður um deild. Niðurstöðu að vænta
fljótlega. Mikið verður byggt á unglingaflokknum. Uppbyggingastarf.
Mfl.kk eru að æfa á fullu eru að fara í æfingabúðir á laugarvatn. Eru í
samningarviðræðum við Val um leikmannaskipti.
Handknattleiksdeildin er að reka handboltaskólana fyrir 1.-10.bekk.
Gengur mjög vel.
Stefna á að hafa fleiri skóla í öðrum fríum. Handknattleiksdeildin
heldur golfmót 19.sept.09. Óbreytt æfingagjöld.
Fimleikadeildin: Stöðuleiki í þjálfaramálum. Undirbúningur fyrir
skráningar. Svo verður farið að raða niður tímatöflu. Æfingagjöld ekki
hækkuð.
Fótboltinn: Skoða þjálfaramál. Mikil ánægja hjá félaginu allir vilja vera
áfram. Skoða að tala við Íslandsbanka um styrk vegna Gróttudagsins
29.ágúst. Settar upp KSÍ þrautir út á velli. Fótboltinn sér um
Gróttudaginn í samráði við Íþróttafulltrúann ( Andra ). Fá bæinn til að
gera fótboltavöll á Valhúsahæðinni. Fengu KSÍ styrkinn í dag
3.000.000.- lokagreiðsla. Byrjað að ræða utanlandsferð fyrir næsta ár
2.fl. og 3.fl. en 4fl.færi á Rey-Cup mótið. Fá hugmyndir frá unglingaráði
handknattleiksdeildar um hvað þau eru að hugsa. Minna á bikarskápinn
í nýja húsið.
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Fimleikahús / staða mála.
Búið að funda tvisvar. Fimleikadeildin myndaði bakhóp sem fór í
sérstaka þarfagreiningu. Þau eru búin að skoða nokkur fimleikahús og
skrifa þarfagreiningu.
Bæjarstjórnin þarf að taka ákvörðun um hvort félagsheimilið verði
áfram eða ekki. Spurning um að bjóða bæjarstjórninni á fund með
aðalstjórn. GK búin að tala við Halldór Eyjólfsson (verkfærðing) sem
er búin að bjóða fram aðstoð sína.

4. Siðareglur.
Valdimar hjá UMSK kom og talaði við Andra og kynnti honum
siðareglur HK manna sem þeir voru að klára og setja fram. Við
máttum vinna út frá þeim siðareglum ef við vildum. Við myndum fá
styrk til að prenta út þessa bæklinga. Spurning um að mynda hóp
sem fer yfir þetta. Unnur, Andri og Kristín taka að sér að mynda
þennan hóp.
5. Styrktarþjálfari.
Erum að reyna að fá styrktarþjálfara. Erum að ræða við nokkra
frambærilega.
6. Veturinn – skráning rafræn – æfingagjöld.
Allt er komið inná heimasíðuna. Skráningar fara í gegnum netið.
Æfingagjöld óbreytt.
7. Akademían 2009-2010
Andri, Gauti og Ási eru farnir að hittast og skipuleggja þetta.
Verður aðeins með breyttu sniði, miklu betra. 10 skráðir í fótbolta
akademíuna en 36 í handbolta akademíuna. Allt klárt fyrir skólaárið.
8. Önnur mál.
Friðrika var með fyrirspurn um Grótta.is en þetta lén er í eigu
byggingafélags sem heitir Grótta. Spurning um að reyna að fá þetta
lén.
Guðrún hældi fótboltanum fyrir gott upplýsingaflæði um fótboltamótin í
sumar.
Fótboltinn ætlar að halda Þorrablótið á næsta árið.
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