LIDT AF HVERT FRA DOVER GF

maj 2010

Der kom aldrig et referat fra generalforsamlingen tidligere i foråret. Måske fordi der ikke var så meget at
berette derfra, eller at det var lidt triste nyheder. Det viste sig nemlig, at det meste af bestyrelsen i Dover
GF var kørt trætte og ville stoppe. Men med kun nogle få tilbage indvilgede de udgående i at blive indtil der
er fundet flere nye til bestyrelsen, og at der skrives en ”grønspætte”bog = en kogebog om hvilke opgaver er
der hvornår i årets løb i forhold til at holde liv i en lille sportsklub.
Ud af asken vokser der oftest noget nyt. Det har i hvert fald tvunget til at tænke i nye ideer og nye veje. Der
er bl.a. i øjeblikket blevet delt en tipskupon ud til de fleste børn. Tipskuponen afspejler med sine spørgsmål
alle de forskelligartede opgaver der er at tage sig af eller at hjælpe med i klubben. Forhåbentligt melder der
sig folk der kan lidt af hvert og som har lyst til at gøre lidt frivilligt i klubben. Der kan f.eks. både bruges en
regnskabskyndig, nogle IT nørder og gevinstindsamlere til sportsfesten. Og det vil være dejligt om der bliver
fundet noget flere til bestyrelsen.
Ligeledes arbejdes på at finde et smart IT bookingsystem incl. Regnskabsmuligheder, som kan gøre det
lettere at reservere badmintonbane hjemmefra og samtidig hjælp til kasseren.
Endvidere er der startet fodboldhold for 0.klasse og et nyt pigehold for 4. klasse, og fra 3.maj startes Bold
og leg for de 5-6årige. Og der tænkes i forskellige muligheder for nye idrætstilbud både for børn og voksne,
så hvis du har et ønske / en ide / noget du vil tilbyde at undervise andre i så sig til.
Sportsfesten skal også gøres endnu mere til en fest for hele familien også for dem der ikke spiller fodbold.
Til sportsfesten efterlyses bl.a. gevinster fra de lokale forretningsdrivende. Hvis man gerne vil give noget til
tombolaen eller andet lotteri kan man henvende sig til Ulla Jacobsen, Søbjergvej 15 tlf. 61302979.
Samme Ulla står for gymnastikafdelingen i klubben og indtil videre er Jette Hald stadig kasserer, men i
stedet for Ingvar Kristiansen er Jytte Elleby blevet formand. Jacob Gevitz og Søren Laursen udgør fortsat
fodboldudvalget. Og Jan Malling og Flemming Martinsen holder ved lidt endnu.

