FUNDARGERÐ

Fundur Aðalstjórnar Gróttu

Dags. fundar

Tími

Staður

10.janúar 2011

20:00 – 20:52

Hátíðarsalur Gróttu

Nr. fundar

Fundarboðandi

Fundarritari

Dags.

Gunnar Gíslason (GG)

Andri Sigfússon

10.janúar 2011

1.fundur 2011

Fundarmenn :
Gunnar Gíslason (formaður)
Guðrún Kaldal (varaformaður)
Unnur Halldórsdóttir (ritari) – boðaði forföll
Guðjón Norðfjörð (gjaldkeri)
Hilmar Sigurðsson (knattspyrnudeild)
Björg Fenger (handknattleiksdeild) – boðaði forföll
Ásta Sigvaldadóttir (fimleikadeild)
Andri Sigfússon (íþróttafulltrúi)
Kristín Finnbogadóttir (framkvæmdastjóri)

Fundurinn

1.
2.
3.
4.

Yfirlitfrá deildum
Gróttudagurinn útvíkkun í samstarfi við bæinn
Námskeiðahald næsta sumar
Önnur mál

Fundur settur kl. 20:06
1. Yfirlit frá deildum
Knd: Undirbúningur á búningamátun hjá yngri flokkum. Guðjón
Kristinsson ráðinn aðstoðarþjálfun 2.fl.karla. Æfingaleikir á fullu hjá
meistaraflokki. Yngri flokkaráð í farvatninu.
Fim: Hello Kitty mót í undirbúningi en það er haldið hér á Nesinu.
Keppnisárið að hefjast í lok janúar með þrepamótum. Skráning í
fimleikadeildin í fullum gangi, mjög erfitt að koma að börnum vegna
þjálfara- og plássleysis.
Hnd: Verið að taka til í rekstrinum og ýmis mál í farvatninu. Mikilvægar
fjáraflanir framundan í janúar.
2. Gróttudagurinn – útvíkkun í samstarfi við bæinn
Það eru hugmyndir hjá GK og ÍTS að útvíkka Gróttudaginn í einhvers
konar bæjardag þar sem félagasamtök bæjarins tækju sig saman með
ýmis konar uppákomur allan daginn. Verðum í sambandi við Selið.
3. Námskeiðahald næsta sumar
Fundur um daginn með öllum þeim sem sjá um sumarnámskeið hjá
bæjarfélaginu. Kristín mætti og ýmis málefni rædd, m.a. rafræn skráning.
Eins og staðan er í dag verður erfitt fyrir Gróttu að halda utan um allt
námskeiðahald næsta sumar.
4. Önnur mál
a) Umræður um íþróttamann æskunnar
b) Aðalfundir í lok febrúar eða byrjun mars
c) Umræður um 1.- 4.bekk og íþróttir hjá Gróttu. Athuga með
sameiginlegar æfingar hjá deildum Gróttu hjá yngstu iðkendunum.
Munum hafa samband við Sigrúnu Eddu í Skólaráði.
d) Umræður um fimleikahúsið. Ítreka nýtt deiliskipulag þar sem
núverandi deiliskipulag er ekki í samræmi við samning við Gróttu.
e) Umræður um merkjaveitingar og reglur.
Fundi slitið kl. 20:52

Ábyrgð

Lokið dags.

