For at få gensidig glæde af hinanden præsenterer
Mejrup Fodbold fremover sine sponsorer i Nyx og på
www.mejrup-fodbold.dk
Vi har snakket med sponsorerne og fået dem til
at fortælle lidt om dem og deres forretning!

Meldgaard Autoteknik er sponsor i Mejrup Fodbold
Rene er ejer af Meldgaard Autoteknik. Han servicerer
alle bilmærker og også gerne motorcykler.
Rene og hans voksenlæring er kendt for at lave godt
håndværk på din bil til fornuftige priser, og som han
siger: ”Du får lavet dét, der er aftalt og ikke mere”.
Rene har serviceret biler i 4 år og indtil for et halvt år
siden var det i fritiden. Nu er han selvstændig i eget
værksted i Mejrup på Elkjærvej 108, hvor der er 3
lifte og gulvplads til 3 biler.
Rene er oprindelig fra Hjerm, flyttede senere til
Holstebro og da han skulle finde sit værksted, var
lokaliteten og beliggenheden i Mejrup perfekt. Her
kunne han nemlig både have værksted og privat
bolig på samme adresse og det endda nærmest på
landet og midt i byen samtidig!

Når Rene støtter Mejrup Fodbold, så er det naturligvis
for, at han kan vise sit ansigt udadtil. Men for Rene
er det meget vigtigt, at idrætslivet i Mejrup er velfungerende med både god idræt, gode baner og gode
haller. Derfor sponsorerer han gerne som sølvsponsor
via Mejrup fodbold.
Når man spørger Rene, hvad han som autoværksted
særligt kan tilbyde lokalkunderne, så svarer han:
”Godt håndværk til fornuftige priser, herunder en
fornuftig arbejdsløn!”, ”Vi er jo kun to, voksenlærlingen og mig.”

meldgaard
autoteknik

Kjeldsens Køreskole er sponsor i Mejrup Fodbold
Jørgen Kjeldsen er kørelærer i Mejrup. Teoriundervisningen hos ham foregår altid på små hold med fra
fire til tolv elever. Jørgen forklarer at: ”Det er små
hold med en personlig undervisning, som giver et
bedre forløb og færre timer for den enkelte elev”.

Jørgen har stor respekt for de mange timer som
forældre og andre frivillige bruger for at idrætten
i Mejrup fungerer. Jørgen har dog valgt, at den
måde han bedst kan støtte på, er som guldpartner i
fodboldafdelingen.

Jørgen, der er ”gammel” Mejrup-bo, bor i dag i Holstebro. Hans 3 drenge bor i Mejrup og dyrker både
gymnastik og fodbold. Jørgen har altid været glad
for Mejrup, fordi det er en attraktiv by med et stort
opland, et godt center og et aktivt idrætsliv. Det var
derfor heller ikke svært for ham at vælge Mejrup som
sit arbejdsområde.

Når Jørgen fortæller om sin køreskole, er det centralt
for ham, at det også skal være sjovt og hyggeligt at
gå til teori og tage køretimer – og motorvejsturen går
stadig til Tyskland, for det er en rigtig god og lærerig
tur, som eleverne ser frem til! Vel at mærke med den
samme kørelærer hver gang.

Jørgen, der har lejet sig ind i Centrets lokaler, er utrolig glad for samarbejdet, der fungerer godt og som
han siger: ”Mine elever kender jo i forvejen stedet for
noget godt”.

I øvrigt fortæller Jørgen, at: ”Mine elever er klar, når
de går op til prøver, både teori og køreprøve”. Det er
dét de små hold giver ham mulighed for at sikre.

Kjeldsen’s Køreskole

Mejrup Fodbold - en klub med visioner og ambitioner

