Mejrup Gymnastik- & Ungdomsforening
Fodboldafdelingen
www.mejrup-fodbold.dk
Bestyrelsesmøde 19.30 – 22.00 Selve bestyrelsen mødes 19.00
Referat 18. maj 09
Tilstede: Mette, Ellen, Gøran, Lise (referat), Claus, Per, Stine, David, Thomas
Referatet fra sidste møde godkendt
Drøftelse/analyse
2. holds træner efterår:
• Der er forhandling i gang med Lars Nielsen – ligeledes skal Lars være en form for mentor for
ynglinge drenge, som Nicky Nielsen har sagt ja til, at træne
Klubtilskud til større cup/stævner:
• FCM skrab skal gerne give nogle penge som tilskud
• Der skal laves en plan for, hvordan vi i fremtiden skal give et evt. tilskud til cup/stævner
• (Ovenstående bliver punkt til næste bestyrelsesmøde – evt. tænke over muligheder til mødet)
Skal kommende U18 piger, U17 drenge hører under seniorafdelingen eller ungdomsafdelingen:
• Det skal klarlægges nøjagtigt, hvilke opgaver der ligger i arbejdet
• Samarbejdet mellem Mejrup, Mejdal og Tvis har indtil videre været en beslutning fra
bestyrelsen
Beslutning
Samarbejdsudvalg – opfølgning på områdemøde – den 3/6-09:
• Gøran tager med, og spørger Per Nielsen om han også vil deltage
Etablering af boldrum i kælderen:
• Villy Littau arbejder på skabene
• Dobbeltskab i bunden af rummet, med èn stor kasse, med 100 bolde – benyttes af de små
årgange op til om med U8 drenge og U10 piger
Skur ved banerne:
• Første løsning ude af billedet
• Thomas har snakket med Torben Baunbæk, og Torben vil tegne et skelet – ok for processen
med Torben Baunbæk fra bestyrelsen
Skilt ved brandvej, sti/parkering ved St. Claus:
• Afdelingen får selv lavet et skilt, med parkering forbudt, og henstilling til, at parkere på den
indrettede p-plads foran centret, at det er en brandvej og parkerede biler derfor kan fjernes
uden ansvar – Claus fra sponsor tager kontakt til skiltefirma
Orientering
Formand:
• Samarbejde med Mejdal og Tvis omkring U18 piger er en realitet
• Mejdal stille med en træner
• Mejrup er i gang med, at skaffe en træner
• Der skal trænes både i Mejrup og Mejdal (eller Tvis)
• Der er, samlet, spillere til et 11-mands hold
Kasserer:
• Medlemslister er kommet fra alle pigehold
• Mangler lister fra de fleste drengehold
Sponsorudvalg
• Der er taget hånd om de kontrakter der mangler underskrift
• Den nye bane har store områder uden græs – men har ikke været fyldt med vand – Jens N.
tager kontakt til kommunen ang. det manglende græs
• Tårne bliver sat op tirsdag den 19/5-09
• Der er mange frivillige hjælpere, så arbejdet skrider stødt fremad
• Golfarrangement er flyttet til den 25/6-09
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Ungdomsudvalg
• U15, 7-mands: Kurt Sørensen har sagt ja til, at være holdleder og tage med til kampe indtil
sommerferien
• UU + U-konsulent skal diskuterer hvilken holdning der skal være i ungdomsafdelingen, i
forhold til niveaudeling
• Emner til UU: Per har noteret tre kontakter, men flere er velkommen
Ungdomskonsulenten
• Der er nogle hold der ikke har afholdt forældremøder – kan skyldes manglende opbakning fra
tidligere år
• På disse hold mangler der, at blive delt tipskuponer ud – kontaktpersonen for disse hold fra
UU må sørge for dette
• Målmandshandsker skal købes for holdpenge
• Lægetasker: Sidste år blev der delt en ud til hvert hold – men det er først nødvendigt fra U13
• Bolde: Er gennemgået (forespørgsel til evt. boldsponsor)
• Damebolde str. 4½: Indkøbes kun hvis den bliver godkendt – er den ikke på nuværende
tidspunkt
Seniorudvalg
• Sommerfesten bliver i forbindelse med halbal – samlet tilmelding – vil gerne sidde samlet
• Spillercertifikater skal indtastes for de spillere hvor det er relevant – det er trænerens ansvar
• Stine prøver, at finde tre eller 2x3 hjælpere på dameholdene, til byfestugen – salg i telt lørdag
den 6. Juni, fra 9.00 – 15.00
Adhocudvalg
• Per Nielsen har tilbudt, at dømme Old-Girls 7-mands kampe – Møller skal have besked
Eventuelt
• Møde med Klaus Geertsen som koordinator, i forhold til arbejdet i organisationen
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