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Ballerup 26. marts 2019 

 

Fremtidigt arbejde. 

Grantoften IF´s fremtidige arbejde tager afsæt i vores udviklingsplan gældende 

for årene 2019-2022. 

En udviklingsplan der er blevet til i et samarbejde med Peter Bøgelund og 

Ballerup Kommune. 

Vi har været så heldige at have en betalt konsulent på planen, hvilket har gjort 

arbejdet med tilblivelsen af udviklingsplanen en realitet.  

 

Udviklingsplan 2019-2022. 

Først af alt så er UP (udviklingsplan) inddelt i 4 temaer. 

- Sportslig udvikling 

- Image (kulturbærer og kommunikation) 

- Samarbejde (organisation, forældre og eksternt) 

- Faciliteter 

Målet med UP er, at vi bliver en velfungerende organisation, med gode faciliteter 

og rammer for alle vores børn, unge og forældre, og alle der har tilknytning til 

klubben. 

Samt at vi som fodboldklub har nogle gode og nutidige værdier, som skal 

kendetegne en velfungerende fodboldklub med mange relationer og samarbejds 

partnere og sponsorer. 

 

Sportsligt. 

Fokus på trænere, vi ønsker et stærkt træner team der får den nødvendige 

opbakning og udvikling. 

Det betyder;  

at vi behøver en tæt dialog med trænerne der kan bidrage til denne proces, hvis 

vi sammen støder på udfordringer. Om det enten handler om noget personligt, 

sportsligt eller adfærdsmæssigt i forhold de børn eller unge som træneren er en 

del af, så er det vigtigt for klubben at vi i fællesskab trives med den opgave vi 

nu har. 
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Vi snakker rekruttering, vedligeholdelse og fastholdelse, som ligger i tråd med at 

vi også gerne vil have at vi ved fælles hjælp skaber de bedste betingelser og 

rammer for at drive og udvikle klubben.  

Vores trænere skal på alle niveauer have en jobbeskrivelse, der indeholder 

gensidige forventninger. 

Når vi snakker niveauer, fordi som træner for poderne, skal træningen indeholde 

en del pædagogisk forståelse i forhold til det enkelte barn. Det bliver afgørende 

for det enkelte barns udvikling ind i sportens verden. Poderne skal opleve 

fodbolden som sjov og inspirerende. 

Til udarbejdelsen af disse jobbeskrivelser er ungdomsformanden og 

seniorformanden til enhver tid den ansvarlige. 

Således skal dette defineres på alle niveauer. 

 

”Gammelmads afdelingen”. 

For ”gammelmands afdelingen” i klubben skal fokus sættes på hvordan vi 

fastholder, vedligeholder og udvikler det gode samarbejde. 

Det betyder;  

Al kommunikation omkring hvad der sker og skal ske, skal foregå i tæt dialog 

med bestyrelsen og kun foregå i denne kontekst, derfor vil vi i bestyrelsen gerne 

se en repræsentant fra ”gammelmands afdelingen” fra tid til anden og når der 

foregår noget som kræver vores fælles opmærksomhed. 

 

Ret sportsligt ser vi på disse tiltag som væsentlige for at vi i samarbejde løfter 

opgaven til et niveau vi alle kan tilslutte os. 

Der vil i løbet af 2019 blive forskellige fora hvor vi vil snakke videre om 

udviklingen i sin helhed. 

 

Image (betyder, et idealbillede af noget) 

Vores indsats på træner delen samt tiltag i forbindelse med alle hold skal foregå 

i tæt dialog med brugerne, og skal danne rammen om vores fælles image internt 

og eksternt. 

Vi vil fremstå som en troværdig og seriøs fodboldklub, der er åben, troværdig og 

forudsigelig i handling. 
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Det betyder; 

At de relevante dokumenter bliver placeret på vores hjemmeside, så alle kan 

følge udviklingen, ligeså vil de relevante referater fra vores møder være at finde 

på hjemmesiden. Hjemmesiden vedligeholdes og opdateres jævnligt. 

Sammen har vi et ansvar for de børn og unge der er i vores klub, og fælles er vi 

ansvarlige for at dele vores erfaringer og oplevelser med hinanden. 

De værdier som vi italesætter og i fremtiden vil efterleve, skal bæres af de 

personer som tegner klubben, og det skal være os alle, derfor bliver børn, unge, 

forældre og alle der har tilknytning til GIF, være kulturbærer internt og eksternt. 

Kommunikation bliver en central faktor som skal være åben og troværdig, både i 

skrift og tale, i klubben vil det fremgå på en ny tavle, board eller ramme, hvilke 

værdier der skal være gældende for GIF. 

Værdier handler her om alkoholpolitik, hvordan vi opfører os ude på banerne, 

hvordan vi opfører os i forhold til børn og ung, hvordan vi bliver kulturbærer på 

adfærd i klubben, hvordan vi lærer børnene og de unge at respektere andre, 

familie og ting som tilhører andre mv. 

 

Faciliteter og rammer 

En klub med de rette faciliteter der understøtter vores fælles udvikling skal også 

kunne leve op til en vis standart, og derfor ser vi på mulighederne for at udskifte 

vores inventar. Bedre møbler mv. og hvis vi får muligheden for det så tænker vi, 

at rive en væg ned, så vi har bedre forudsætninger for at børn og de unge kan 

bruge lokalet som de finder bedst. 

Det kan kun lade sig gøre når vi spørger dem om hvad de er optaget af. 

Udearealet skal indbyde til at ville tilbringe tid i klubben, og vi skal fokusere på 

hvilke ting der skal være til rådighed. 

 

Samarbejde (organisation, forældre og eksternt) 

Overskriften siger kun lidt om hvad samarbejde er for en størrelse. 

For GIF kommer samarbejdet til at handle om flere ting. 

Forældrene er en størrelse som kommer til at spille en væsentlig rolle i hvordan 

GIF skal arbejde henimod, men Ballerup kommune er også en stor del. 
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Ballerup kommune har bidraget til at UP skal blive en realitet, men det er ikke 

eneste del af samarbejdet. 

I fremtiden vil vi gøre mere brug at den kompetence kommunen har, det 

kommer til at dreje sig om hjælp til at gennemføre og fastholde fokus i UP. 

Og så er vi i fuld gang med at sætte nye sejl, en nærmere beskrivelse af hvad 

det indeholder kommer til af fremgå senere, men det er et samarbejde hvor 

Grantoften bliver sat i fokus på breddeidrætten. Evt. en tanke ”fra vugge til 

krukke”. 

I organisationen kommer samarbejde i høj grad til at handle om bestyrelsens 

måde at arbejde for at UP bliver gennemført, og det kræver at vi løfter i flok, en 

enkelt person kommer ikke til at tegne GIF, det er et fæles anliggende. 

 

De handlinger som kommer til at foregå i forhold til de temaer vi her har 

beskrevet, bliver synlig i klubben og kan også læses på vores hjemmeside.  

Planlægningen og tidsplanen kommer også til at være synlig i klubben og på 

hjemmesiden. 

Det er vigtigt for os i bestyrelsen at vi gennem jer alle får respons, for på den 

måde at kunne koordinere vores indsats på den måde vi finder rigtig. 

Alt i alt en fremtid for GIF som med jeres hjælp kommer til at fungere som den 

klub vi gerne vil være i, den klub vi gerne så andre komme i, den klub vi alle 

føler et ansvar for.’ 

 

God generalforsamling. 

 


