Beretning - GSB Sponsor udvalg 2019/2020:
Sæsonen startede efter, at det mangeårige makkerpar i Sponsorudvalget Steen Van Hauen &
Michael Bygum havde stoppet deres aktiviteter og indsatser for GSB og Sponsorudvalget.
Undertegnede fik overdraget ”stafetten” efter General Forsamlingen 2019.
Meget kort her efter kom der desværre kedelige meldinger fra hovedsponsoren gennem mange år ”EKJ”,
som ikke mente, at de fik nok ud af deres sponsorat - og derfor ikke ville fortsætte som sponsor i GSB.
Det var noget af en ”stafet” at skulle overtage, nu hvor der virkelig manglede en hovedsponsor til den
kommende sæson 2019/2020.
Bo Lykke takkede heldigvis ”ja” til at blive medlem af Sponsorudvalget.
Hvad skulle vi nu gøre? …… Vi ville gerne kunne tilbyde vores sponsorer/samarbejdspartnere mere værdi.
GSB GULD NETVÆRK blev derfor etablerer som et lukket forretnings-forum/netværk, hvor kun sponsorer
i GSB måtte deltage og HJÆLPE HINANDEN MÅLRETTET TIL NY FORRETNING & NYE AMBASSDØRER.
Ved hårdt, fast og stædigt arbejde lykkedes det med en NY HOVED SPONSOR = BLUE WATER SHIPPING
Det lykkedes også at få en velkendt sponsor, som en ny GULD SPONSOR = SØNDERUP REVISORER
Det lykkedes herefter også at få flere NYE SPONSORER I HUS såsom:
INTEGO + DAMBORG ISENKRAM + COSTRUNNER + SJÆLLANDSKE MEDIER + SØREN EISBO GARTNER +
DANBOLIG TUNE + PILBORG OPTIK med flere.
Vi havde også afgang af sponsorer i sæsonen: EKJ + Win-Advokater + Primero + Brdr. Autodele med flere.
Men alt i alt lykkedes det trods den svære start at få nye sponsorer i hus for ca. kr. 350.000
- og vi ”mistede” i alt sponsorer for ca. kr. 150.000
POSITIVT har det nu også vist sig, at GSB GULD NETVÆRK er en succes, hvor vi GSB Sponsorudvalg styrer,
motiverer og faciliterer de faste månedlige møder hver den sidste onsdag i måneden (morgen-møde).
Flere sponsorer har allerede fået tilført nye kunder & forretning (trods ”Corona” situationen undervejs).
GSB GULD NETVÆRK i den rette form og styring har med andre ord givet sponsorerne mere værdi.
POSITIVT har vi også fået tegnet 2 årige kontrakter på de fleste i indeværende sæson
– altså både sæson 2019/2020 + 2020/2021.
YONEX kontrakten for de næste 4 sæsoner kom også i hus i indeværende sæson, hvorfor vi igen lige
benytter lejligheden til TAKKE ”Li-ning” for de mange gode år i GSB.
Sponsorudvalget ser nu frem til, at ”Corona krisen” lægger sig – så vi kan komme videre på alle mulige
måder med at få endnu flere sponsorer/partnere til vores GSB GULD NETVÆRK og klub (GSB).
Vi har allerede nye spændende idéer i ærmet, som vi så småt er påbegyndt at tilbyde og motivere med
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