FUNDARGERÐ

Fundur Aðalstjórnar Gróttu

Dags. fundar

Tími

Staður

Nr. fundar

4.apríl 2011

20:00 – 22:03

Fundarherbergi Gróttu

4.fundur 2011

Fundarboðandi

Fundarritari

Dags.

Haraldur Eyvinds

Unnur Halldórsdóttir

4.apríl 2011

Fundarmenn :
Haraldur Eyvinds (formaður)
Guðrún Kaldal (varaformaður)
Unnur Halldórsdóttir (ritari)
Guðjón Norðfjörð (gjaldkeri)
Eiríkur Elís Þorláksson (handknattleiksdeil) – boðaði forföll
Björg Fenger (handknattleiksdeild)
Hildur Sesselja Aðalsteinsdóttir (fimleikadeild)
Andri Sigfússon (íþróttafulltrúi)
Kristín Finnbogadóttir (framkvæmdastjóri)

Fundurinn

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stutt yfirlit deilda
Fjármál Gróttu
Sumarstarf - námskeið
Lokun íþróttahúss í sumar
45 ára afmæli Gróttu
Vefurinn www.grottasport.is
Yfirferð vegna fundar við bæjarstjóra
Málþing Gróttu
a) 13+
b) Foreldrar iðkenda
9. Önnur mál
a) Skanni
b) Ástæða brottfalls - skrásetning
1. Stutt yfirlit deilda
Handbolti: Grótta komst upp í úrvalsdeild á föstudaginn. Stelpurnar
spila í b – úrslitum. Andri ætlar að taka að sér að setja saman
handbók fyrir foreldra í unglingaráðum.
Fótbolti: KR óskaði eftir samstarfi með 3fl.kvk sem Grótta hafnaði að
svo stöddu. Ungir drengir óska eftir að fá að æfa á vellinum og deildin
ætlar jafnvel að vera með utandeildarlið, Fálkana fyrir drengi sem ekki
komast í mfl.
Fimleikar: Mót um helgina sem gekk vel. Skipulag sumarstarfs gengur
vel. Domino og Emla eru á Evrópumóti landsliða 2 af 4. Andri athugar
með íþróttasjóðinn.
2. Fjármál Gróttu
Umræða um fjármál og rekstraráætlanir deildanna.
Aðalstjórn fer fram á uppfærðar rekstraráætlanir.
Skerpt á lögum félagsins.
3. Sumarstarf Gróttu
HE og GK fóru á fund með Hauki Geirmunds, Gunnari Lúðvíkssonar
og Ásgerði bæjarstjóra. Fóru yfir samstarf Gróttu og bæjarins vegna
sumarnámskeiða. Bíðum enn eftir svari frá þeim.

Ábyrgð

Lokið dags.

Fundurinn

4. Lokun íþróttahúss í sumar
Íþróttahúsið verður lokað í einn mánuð í sumar, í júlí.
5. 45 ára afmæli Gróttu
Umræður um 45 ára afmæli.
Keyptar verða blöðrur.
6. Vefurinn www.grottasport.is
Umræða um vefinn. HE og AS skoða þetta mál.
7. Yfirferð vegna fundar við bæjarstjóra.
Umræða um fund við bæjarstjóra.
8. Málþing Gróttu
Umræður um málþing. Koma með hugmyndir til Andra.
a) 13+
b) Foreldra iðkenda.
9. Önnur mál.
a) Skanni. GN fer í að athuga með skanna.
b) Ástæða brottfalls – skrásetning.
AS og KF komu með þá tillögu að skrásetja af hverju
einstaklingar hætti í íþróttum hjá Gróttu. Umræður um það.
c) BF kom með athugasemd með tölflu-klukkuna í salnum.
Umræður um töflu-klukkuna. KF og AS ganga í þetta mál.
d) HSA kom með fyrirspurn um fjáröflun fyrir fimleikadeildina.
Umræður um fjáraflanir deildanna.

Ábyrgð

Lokið dags.

