
Mejrup Gymnastik- & Ungdomsforening 
Fodboldafdelingen 
www.mejrup-fodbold.dk 

 

Formandsberetning_20111 1 

Formandsberetning 2011  

Indledning 

Et fantastisk år med 7 oprykninger siden november 2010, men desværre også med 
en enkelt nedrykning (U18 Piger M). 
I løbet af 2011 har vi styrket vores organisation og der er mere i støbeskeen til 2012. 

Organisationen 

Ungdomsudvalg og ungdomskonsulenter 
Vi startede skidt i ungdomsudvalget, trods nye tiltag fra 2010, da der ikke var nok 
kræfter i udvalget i starten af året. Men Michael har sammen med Poul og Torben 
været solid og stærk og har ført os igennem, indtil der var flere der trådte til her i 
efteråret og den nye struktur med forældrerepræsentanter kunne komme helt op at 
stå.  
Vi kan alt i alt konstatere, at vi gennem 2011 har styrket vores ungdomsudvalg og 
derved er det lykkedes udvalget, at de nu igen kan arbejde med strategien for 
udvalgets arbejde.  
I samarbejde med ungdomskonsulenterne har udvalget i løbet af året lavet en 
omstrukturering, således at vores 2 konsulenter forventes at blive til 4, fordelt med 2 
på drengesiden og 2 på pigesiden.  
 
Seniorudvalg 
Seniorudvalget har i 2011 arbejdet med at definere sine opgaver og sin rolle. Men 
mange af de opgaver, der typisk ville ligge i et seniorudvalg er udført af Lars 
Bræmer. Vi har derfor i støbeskeen, at vi næste år udvider seniorudvalgets opgaver, 
så de bliver til et sportsudvalg.  
Sportsudvalget vil vi gerne have til at lægge den sportslige strategi for seniorerne og 
for de bedste spillere i ungdomsafdelingen. Den sportslige strategi skal både dække 
de bedste spillere og bredden. Bredden skal varetages i samarbejde med 
ungdomsudvalget. På seniorsiden handler det meget om at de har behov for at 
kunne tage beslutninger selv i forhold til et budget. Derudover vil de også skulle tage 
sig af driften af de forskellige hold. Bestyrelsen skal have udarbejdet, hvilke opgaver 
og kompetencer der skal være i det nye sportsudvalg. 
Med denne ændring forventer vi en aflastning af bestyrelsen og spillerne og trænerne 
vil opleve mere dynamik i forhold til det nuværende system. 
Derudover håber vi at kunne oprette et nyt stadionudvalg med Kaj og Børge som 
hovedpersoner for stadionkiosk, regnskab, entre mv og med en udvidelse så 
seniordamerne også inkluderes. 
   
Sponsorudvalg 
Vi har et særdeles ansvarsbevidst og velfungerende sponsorudvalg, der har arbejder 
med traditionelle sponsoropgaver og står for samarbejdet med sponsoragenten Lars 
Bræmer.  
 
Tårne 
Vi blev desværre nødt til at nedtage vores sponsortårne på stadion og vi arbejder på 
at finde nye egnede pladser til opstilling af reklamer. 
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Pia Møller har ydet en stor indsats i flere år, men trækker sig nu. Vi siger tak for 
indsatsen og glæder os over at vi gerne må spørge dig til flere mindre opgaver. Der 
er allerede en ny person kikkerten til udvalget. 

Arrangementer 

Mikrofodboldskole og Fodboldskole 
Mikrofodboldskolen gik godt for 36 små fodboldbørn med Lars N og Dorthe B som 
ledere. 
Fodboldskolen var igen udsolgt og det er super dejligt, men samtidig også et 
problem, da der er for mange lokale børn der ikke kunne få en billet og vi har ikke 
mere plads på banerne. Derfor glæder det os, at der er tiltag til fodboldskoler i 
Mejdal, Måbjerg og HB. 
 
Modeshow og Jyske Bank Cup 
Et smukt modeshow, som bla. giver mulighed for ungdomskonsulenter i klubben. 
Cuppen er afholdt med et godt resultat.  
 
Kommune Mesterskab 
Der var fremgang i hold og godt planlagt af Per Nielsen. 
 
Sponsorarrangementer 
Vi har afholdt 3 sponsorevents:  

 Et indendørsstævne for sponsorerne med stor tilslutning. 

 Sponsorgolf ved Borbjerg Mølle.  

 Fantastisk bustur med 183 klubrepræsentanter og sponsorer, der kørte til 
landskamp DK-Norge i Idrætsparken. 

 
Trænerlederfest og seniorafslutning samt afslutninger i ungdom er afhold med flere 
og flere deltagere 

Sportsligt 

Igen i år er det lykkedes at få succes i Mejrup. 
 
Vores medlemstal er steget markant på herreseniorsiden. Sportsligt kan vi glæde os 
over 7 oprykninger siden sidste generalforsamling. 
 
Herrerne 
Vores 1. holds herrer startede i 2011 i serie 2 og nu lykkedes det os i årets sidste 
kamp i Aulum at rykke op til Jyllandsserien.  
 
Vores 2. hold lykkedes også med at rykke op fra serie 3 til serie 2. 
Mht. til vores 3. og 4. hold har vi i 2011 haft fokus på at styrke vores sekundære hold. 
Sportsligt resulterede det i at vores 3.hold rykkede op i serie 4 og at vi har kunnet 
fastholde nye spillere bedre.  
 
I sommerpausen besluttede Old Boys at starte et femte hold op, hvilket bevirker at de 
skal prøve kræfter i serie 5 til foråret. Tillykke med den oprykning. 
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Kvinderne 
Vores 1. holds kvinder startede i Jyllandsserien i 2011 og det lykkedes dem at rykke 
op i DS. 
Vores 2. hold kvinder fik en anden plads i serie 2 og der er blevet lidt flere spillere at 
arbejde med. 
 
Team MTM 
Det lykkedes Team MTM at nå deres mål om at spille i Mesterrækken. De spillede i 
efteråret i mesterrækken, men må desværre tage en tur ned i A-rækken igen til 
foråret. Vi fortsætter samarbejdet med Tvis og Mejdal. 
 
Ungdom 
Der kommer flere og flere spillere i de forskellige rækker. Vi har stort fokus på at 
fastholde de ældste rækker, så vi også kan få U17 og U19 hold op at stå på 
drengesiden om få år. 
Der har også været afholdt flere DBU samlinger på U15 pigerne, hvor der har 
deltaget nogle piger fra Mejrup. 

Det sociale 

Klubben satser fortsat på det sociale engagement i klubben. Når der til U13 pigernes 
afslutning i efteråret deltager ikke mindre end 61 spiller og forældre så tyder det på at 
der noget der lykkes for os i klubben. Det er netop ungdomsårgangene der er svære 
at fastholde. 
Vi har fået etableret et dejligt klublokale i Mejrup Kultur og fritidscenteret i 
samarbejde med Centerledelsen og dét at vi har et særligt sted at mødes, så øger vi 
hyppigheden af sammenkomst.  
 
Trænerlederafslutning 
God fest, godt besøgt af knap 50 træner/ledere. Der var mange der blev og hyggede 
til sent på natten for ikke at gå glip af det gode samvær. 
Skønt igen at høre om trænernes oplevelser, succeser og udfordringer. 
 
Deltagelse i cup 
Vi vil rigtig gerne i klubben have at mange ungdomshold samles til en Cup for at 
styrke det sociale og give gode sportslige oplevelser. En del ungdomshold har igen 
år med stor social succes deltaget i Ramsing Cup. Det er godt for både trænere og 
spillere. 
 

Sundheden 

Vi har oprettet et sundhedstilbud. Frank Poulsen er uddannet fysioterapeut og stiler 
sig til rådighed for seniorafdelingen til lokalisering og rådgivning om genoptræning og 
skader. 
 
Hjemmeside 
En flot hjemmeside, som dog lider under at vi ikke har en ansvarlig person for 
indlæg, idet vi kan se en nedgang fra 2600 besøgende pr måned i 2010 til 650 
besøgende i 2011. Vi er nødt til at gøre noget her i bestyrelsen. 
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Bestyrelse 
Der er to, der går ud af bestyrelsen efter et begivenhedsrigt og aktivt år som man kan 
se af beretningen. Der er heldigvis stadig udfordringer, der holder os til ilden og som 
vi ser frem til at arbejde med sammen med nye kræfter.  
 
Vi har fået lovning på et rekvisitskur som bliver sat op i 2012 med placering mellem 
træningsbanerne og bane 3.  
 
Vi skal have taget en beslutning om nyt lysanlæg på bane 3 og bedre lys på bane 2. 
Vi gør hvad vi kan for at få nye baner, vi er i dialog med kommunen, men der er også 
andre klubber der søger.  
 
Bestyrelsen skal have revideret visionen for klubben, så vi fortsat har en retning at 
forfølge. 
 
Tak til Ellen og Inge for kanon godt samarbejde i bestyrelsen. 
 
Årets fodboldpris 
Uddeling af Årets Fodboldpris for en ekstraordinær positiv indsats i Mejrup Fodbold i 
2011 er uddelt på utraditionel vis, da vi var nødt til at dele den i to.  
 
Michael Levin og Lars Bræmer! 
 
Tusind tak for indsatsen. 
 
16. november 2011 
V. Gøran Jakobsen 
 


