Mejrup Gymnastik- & Ungdomsforening
Fodboldafdelingen
Ordinær Minigeneralforsamling 13. november 2006
Referat
Velkomst ved formand: Vi har flyttet generalforsamlingen til afslutningen af den
udendørs fodboldsæson. Typisk vil den nu ligge i november, så den nyvalgte
bestyrelse kan få en god opstart før næste udendørssæson.
Valg til dirigent
Gunnar Kristensen blev valgt.
Formandens beretning
Til ordinær generalforsamling, gik 4 personer af og Gøran var ene tilbage. Det blev
nødvendigt med en ekstraordinær generalforsamling. Der blev dér valgt 3 til ny
bestyrelse, hvorefter bestyrelsen i alt var på 4 personer + 2 suppleanter. På den
ekstra ordinære generalforsamling blev det drøftet at sprede opgaverne i fodbold på
flere hænder og der var faktisk allerede et ungdomsudvalg godt på vej til at være
etableret, da vi mødtes til den eks.ordinære forsamling.
I starten holdt bestyrelsen møder hver 14 dag, nu typisk hver måned.
Ungdomsudvalg består af 6 medlemmer.
Sponsorudvalg er etableret med 4 medlemmer. Udvalget mødes igen d. 21/11-06.
Bestyrelsens ambition var at få et seniorudvalg op at køre fra starten, men det er vi
ikke lykkedes med i år - vi har prøvet! Har én der ønsker at deltage i 2007.
Bestyrelsen mangler at finde en rekvisitmand (dame).
Sæsonen har mest været helliget det nødvendige arbejde - at sikre “driften”.
Fx: Regnskab, kontingent, møder i fs-midtvest, HB, lidt med i byggeri,
dommeraspirantaften, åbent hus hos region 2 (er jo flyttet til idrætscenter vest),
ansættelse af træner til herresenior mm.
Senior rykket fra serie 3 til 4.
3 drengehold videre til kredsmesterskab.
Lilleputpiger vandt finalen faxe kondicup.
Damefodbold: ?.....
Pigefodbold: mistede en del pigespillere til HB øst og Måbjerg og flere
pigejuniorspillere tog til Viborg/andre steder. Det sker meget let hvis der er huller i
systemet/mellem hold. Det må forebygges bedre.
Indendørsfodbold er i gang. Har indtryk af at det går godt.
Vi har sat gang i videreudvikling, en trimning, af klubben. Derfor har vi mødtes med
Peter Tornbo og har nye aftaler i januar og marts.
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Tilføjelser til beretningen
I foråret trådte Pia som suppleant ind som 5. person i bestyrelsen. Hen på
sommeren trådte Peter ud af bestyrelsen, hvorefter vi valgte at fortsætte med 4
personer.
Vi har også afholdt arla-dag, jysk mesterskab for serie 3 kvinder, fodboldskole,
mesterskab for drenge og piger.
Knap 300 medlemmer i fodbold, heraf 207 i ungdom, 33 seniorherrer, ca. 50 old
boys/girls spillere.
Kommentarer til formandens beretning:
Bestyrelsen har jobbeskrivelse på rekvisitansvarlig. Forslag om at sætte
jobansøgning i NYX.
Seniorudvalg, hvad gør vi for at få flere med?
Godt at vi nu har et sponsorudvalg i fodbold, men er ideen med fælles sponsorudvalg
i MGU så droppet? HB svarer hertil at det er vi nødt til og måske er det godt nok at
flere kommer til de samme. I MGU er der egentlig kun håndbold som henter
sponsorater og cykelklubben hos nogle enkelte sponsorer.
Forslag om at holde en foreningsfest i stedet for træner/leder afslutning for sig og
seniorfest for sig.
Beretning godkendt.
Regnskabsorientering
Forventer at regnskabet ved årsafslutning går i nul evt. et mindre underskud. har haft
en større uforudset udgift på reparation af lysmaster efter uvejrsskade.
Det har været let at hente kontingent ind fra ungdom, med seniorerne har det
sværere.
Kommentar til regnskab:
Er der mon en forsikring der dække uvejrsskaden? - fx DGI. Bestyrelsen har
forespurgt MGU om foriskring, men de har ingen dækning af sådanne skader.
Indkomne forslag
Ingen.
Valg til bestyrelse
Gøran Jakobsen er valgt for 2 år, Pia Jakobsen er valgt for 2 år, Lars Flyvholm er
valgt for 1 år.
Valg af suppleanter for 1 år
Kirsten Lykkegård er valgt, Lars Antonsen er valgt.
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Evt.
• vedr. køb ved Intersport til klubben, husk at der skal anvendes rekvisition,
den fås ved Per Nielsen eller kasserer.
• vigtigt at kasserer orienteres om vilkår for betaling og hvem der betaler, når
regninger stiles til klubben for stævner mv. Vigtigt med gensidig orientering.
• vedr. dommerinspirationsaften og kursus afholdt i oktober. Det er rigtig flot at
Mejrup har stillet med 2 der nu har været på "sorte dommer" kursus, Carsten Frost
og Kurt Sørensen. Der er i alt 14 nye i holstebroområdet, Vestjysk Holstebro
dommerklub. Prøveeksamen og selve prøven afvikles i november i Mejrup. Vigtigt at
have lokale dommere i dommerklubben, det kan måske forebygge nogle aflysninger i
vores klub ved manglende dommere.
• Indendørsfodboldstævne d. 15/16/17 december.
Tak til de 15 fremmødte.
Den nye bestyrelse afholder konstituerende møde mandag d. 27/11 kl. 20.00.
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