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Bestyrelsesmøde d. 19-12-07  
Referat  
 
Tilstede: Martin, Thomas, Jens, Kirsten, Lotte, Ellen, Gøran og Pia 
 
Fra sidste referat: 
Oplæg til indendørsbanetider er givet videre. Vi afventer. 
Ny opvisningsbane anlægges inden sommer. Museet skal ike grave, så vi afventer 
stadig et møde om præcis placering.  
Julestuen hjalp Ellen til. 
Global goal sættes ind af Gøran. 
Nøgler: Rekvisit vil gerne ”kræve” ind/ få overblik to gange om året. 
 
Bestyrelsen 
5 mands mål er ansøgt for 2008. Vi afventer. 
Trænerkonsulent udsat til efter træner/lederseminar d. 11/12. januar.  
Hjemmesiden er nu oppe at stå! www.mejrup-fodbold.dk 
På hjemmesiden har formanden nu en officiel mailadresse: den videresender så til 
Gørans private mail. Det samme gør vi for kasserer og flere udvalgsmedlemmer, hvis 
de ønsker det. 
Mette og Ellen må gerne sørge for at få tage billeder af sig selv til hjemmesiden. 
Billeder fra indendørs julestævne har Torben Højgårds søn. De skal ind på 
hjemmesiden. 
Vi skal have hjemmesiden adresse på vores logopapir. Thomas? Papiret ligger da på 
hjemmesiden og kan hentes derfra. Vi opfordrer til at det bruges. 
 
Seniorudvalg 
Opstart d. 26/1 – er i Nyx. 
Seniorudvalg holder møde d. 9/1 kl. 19.00 med formand, kasserer, træner og 
hjælpetræner. Emne: kontingent, dømme ungdomskampe og 2. holdstræner og 
annonce i dagblad. 
 
Ungdomsudvalg 
Indledende trænermøde i januar eller februar. 
Arrangerer trænerkursus i starten. Fokus på at arbejde med selvtillid og 
anerkendelse. 
Møde d. 10/1 i udvalget. 
Karin stadig med i udvalget, men drosler ned på arbejdsindsatsen. Find en mere til 
udvalget! 
Forældrehjælp; en opgave givet til bestyrelsen. 
 
Visionsudvalg 
Lotte er i gang med at ”koge” beskrivelsen ned nu. Der er møde d. 7/1. 
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Indendørsstævnet 
Er afholdt og udvalget mødes d. 26/1, hvorefter d vil fremlægge en køreplan/ønsker 
til bestyrelsen om stævnet i 2008. Per Nielsen orienteres om udtalelse fra nogle, der 
var i Mejdal-hallen om fredagen. 

 
Sponsor 
Vi skal have www.adressen på fremover på sponsortøj. 
Søren er godt i gang med at lave sponsormappe. De får travlt i januar. 
Går rundt med en julehilsen nu. 
Anskaffer overtrækveste med tryk: kampleder. Vi vil gerne at vores kampledere 
dermed kan fremtræde mere ”professionelt” og at de signalerer deres position. 
Har været til sponsorseminar. Det var godt. Se på JBUhjemmesiden: 
http://www.jbu.dbu.dk/news/newsShow.aspx?id=243346 , hvor Jens bliver. 
interviewet. 
Pia J sender mail fra Lars Bremer til sponsorudvalg og Thomas. Thomas deltager d. 
29/1 kl. 19.30 til MGU møde hvor punktet ”sponsor” ønskes på. 
Flere sponsorjægere mangles stadig til udvalget. 
Herresenior tøj anskaffes til 2008. 
Nye træningsdragter skal vi have gang i 2008. 
 
Andet 
Lotte har planer om en wellnes aften med deltagerbetaling og lokale welnessere.  
Thomas efterlyser en aerobic træner 3-4 ganget til at starte seniorerne op med i 
2008. 
Til NYX: Pia sætter en annonce i med ønske om ”efterlønner”, der vil tage 
holdbilleder. 
 
Mødedatoer mandage i 2008: 
28. januar 
25. februar 
31. marts 
28. april 
26. maj 
23. juni 
25. august 
29. september 
27. oktober 
24. november 
15. december 
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