Kom på fodboldskole i Glejbjerg Sportsforening
Glejbjerg Sportsforening (GSF) inviterer drenge og piger til en uges fodboldskole i uge 31.
Har du styr på dine sommerferieplaner?
I uge 31 afholder GSF DBU’s Fodboldskole for drenge og piger født i årgang 2001‐2008.
Fodboldskolen byder på fem dages fodboldtræning mandag til fredag klokken 9‐15, hvor deltagerne blandt
andet skal igennem det nye skills træningsprogram, som er udviklet af DBU’s Landstrænergruppe. Der
bliver fokus på udvikling, fællesskab og masser af fodbold.
Alle deltagere får en uges fodboldtræning, T‐shirt, shorts og strømper fra Adidas, drikkedunk, diplom og en
unikt designet SELECT fodbold.
Læs mere om fodboldskolen og billetsalget på www.dbu.dk/fodboldskole

Fortælling og Generalforsamling:
Glejbjerg Venstreforening
afholder ordinær generalforsamling.

Onsdag den 9. marts 2016
Kl. 19.00 på Hotel Glejbjerg.
Mødet indledes med et besøg af Anni Matthiesen, hvor hun vil fortælle om arbejdet i "maskinrummet" på Christiansborg
og den aktuelle politiske dagsorden, krydret med små historier fra hverdagen på borgen. Bagefter er der kaffe, og der
afholdes generalforsamling.
Dagsorden for generalforsamlingen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af stemmetællere
Valg af dirigent
Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold
Fremlæggelse af regnskab og budget
Behandling af indkomne forslag
Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for 2017
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af revisorer og revisorsuppleant
Eventuelt

Venstre i Glejbjerg

Medlemstilskud til DBUs Fodboldskole
Bestyrelsen for Glejbjerg Sportsforening har igen i år besluttet at yde et medlemstilskud til de af foreningens børne- og
ungdomsmedlemmer, som ønsker at deltage på DBUs Fodboldskole i uge 31 på Glejbjerg Stadion.
Som udgangspunkt er DBU’s Fodboldskole 2016 for børn født i årgang 2001-2008. Denne nedre aldersbegrænsning er
besluttet ud fra et fagligt synspunkt. I udgangspunkt er der med aldersbegrænsningen taget hensyn til både børn og
trænere, således at der er afstemt i forhold til mængde og intensitet i træningen over de fem dage fodboldskolen varer.
Vi er dog bekendt med at børn i nogen tilfælde (ofte dem der er født først på året), spiller på hold med årgang 2008 fordi
de allerede er startet til fodbold.
For at tilgodese dette, kan børn fra årgang 2009 født i januar, februar og marts undtagelsesvis få lov at deltage på DBU’s
Fodboldskole.
Mod forevisning af fodboldskolebillet, yder GSF et tilskud på 140 kr. pr. købt billet.
Billetsalget til DBUs Fodboldskole i Glejbjerg starter torsdag den 3. marts 2016. Billetprisen er 840 kr. inkl. billetgebyr.
Som medlem af GSF, vil billetprisen være 700 kr.
Fodboldskolebilletten skal være købt senest den 1. juli.
Fremgangsmåden er følgende:
En kopi af fodboldskolebilletten, hvor navn på køber, reg. nr. og konto nr. fremgår, sendes på mail til glejbjerg@mail.dk
eller afleveres i postkassen ved Benny Hansen, Skovbøllingvej 13. Herefter vil tilskuddet fra GSF blive overført til købers
konto nr.
Billetterne sælges efter „først-til-mølle-princippet“. Vær opmærksom på, at der er begrænset antal pladser til salg på
fodboldskolen.
Se mere på www.dbu.dk
Dansk Boldspil-Union / Glejbjerg Sportsforening
Fremtidsdagen, arrangeret af Glejbjerg Lokalråd, blev afviklet med 101 voksne og 35
børn. Efter nogle oplysninger fra foreningen v. Henrik Winther - under overvågning fra
TV2 - kunne deltagerne gå i grupper og formulere deres idéer til fremtidige projekter
for Glejbjerg. Der kom mange forslag, som lokalrådet nu kan arbejde videre med.
Mini

