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Stutt yfirlit deilda

öruggt sæti í deildinni. Mfl.kvk að byrja í úrslitakeppninni í 2.deild.

í landsliðið og keppir á Norðurlandamóti helgina 10-11 apríl í Helsinki og Evrópumótinu í lok apríl

Íslandsbankasamningurinn

Akademían

Staða deilda/fjárhagur

Styrktarþjálfari Samstarfið gengur vel.  Ferlið í endurskoðun.

Stutt yfirlit deilda

AS

Frestað til næsta fundar

hefur áhuga að koma inní þetta.
Andri hittir Ása og Gauta og þeir þurfa að taka ákvörðun um framhaldið.  Fimleikadeildin 

ábyrgð

Deildirnar ætla að ræða um það hvort þau geti selt auglýsingar á búninga yngri flokka.
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Fótbolti: Mfl.kk að koma úr æfingaferð frá Spáni.  Góð ferð hjá strákunum, spiluðu við tvö 1.deildar lið 
og gerðu jafntefli við þau bæði.  Allt í undirbúningi fyrir sumarið.
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Staða deilda/fjárhagur

Íslandsbanki vill vera aðalstyrktaraðili Gróttu. Samningurinn

Stjórnin skipulagði æfingar í sumar með yfirþjálfaranum og eru þau búin að gera lokadrög af því.

Handbolti:  Mikið um að vera í handboltanum. Strákarnir í mfl.kk eiga leik á morgun og spila um 

Sumardagskrá Gróttu

Styrktarþjálfari

Gróttuverslun

Íþróttafélagið Grótta 
Aðalstjórn Gróttu

07.04.2010 20:00 - 21:25 Fundarherbergi Gróttu

Akademían

Íslandsbankasamningurinn

Kristín FinnbogadóttirUnnur Halldórsdóttir

Önnur mál
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Fimleikar:  Domino var eini keppandinn frá Gróttu á íslandsmótinu og stóð sig mjög vel. Var valin

Fullt af mótum framundan.

Skólinn ákvað að hætta með akademíuna vegna sparnaðar.

yrði til 2ja ára.  Íslandsbanki vill vera með auglýsingu á búningum mfl. og yngri flokka félagsins.

Knattspyrnudeild og handknattleiksdeild ætla að funda um þetta.

Fundarritari

Dags: Tími

Fundarboðandi

Staður

Fundarmenn

Fundargerð 



Gróttuverslun

hvort Grótta selji búninga og sokka o.fl. vörur sjálf, annaðhvort í sjoppunni í anddyrinu eða í 

glerskáp í anddyrinu .

Önnur mál

* Fundarborð frá bæjarstjóra þann 14.apríl kl. 8:15

* Umræður um íþróttahúsið og rekstur þess.

* Umræður um World Class. Félagið greiðir fúlgur fjár árlega í líkamsræktakort fyrir afrekshópa. 

Ljóst er að ná þarf betri samningum við WC og tempra þá fráleitu framkomu og vanvirðingu sem 

fyrirsvarsmenn WC sýna félaginu. Aðalstjórn mun taka málið upp við bæjarstjóra. 
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Hagkaup er hætt að selja Gróttuvörur. Erum að skoða það 
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* Eiríkur kom með þá hugmynd um að félagið reki íþróttahúsið.

Nánast hefðbundin sumardagskrá frá Gróttu.Sumardagskrá Gróttu

* Andri sýndi okkur nýju línuna hjá Errea.


