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Referat 17. maj 2010 
 

Bestyrelsesmøde 17/5 – 2010 
 
Referat 
 
Deltagere – Per – Ellen – Gøran  - Mette – Kent (referent) Kirsten Bjerre U.U. – 
Søren Sp.U. -  Christina og Lasse Weyhe S.U 
 
Referat for april måned godkendt 
 
OK Kampagne – Kent får fat i en mere til den 29-5 i Brugsen sammen med 2 børn! 
 
Kampfordeler – Pia Jacobsen har fået posten for 2010 jf. den aftale bestyrelsen  har 
lavet (Gøran var ikke til stede under dette punkt).! 
 
Fodboldskole: Mette har styr på  trænere til fodbold skolen!  
 
Holstebro Idrætsråd – Husk at de har diverse rekvisitter der kan lånes. 
 
Opsummering: 
NYX – Mette sætter noget i NYX omkring Microfodboldskolen  
Rekvisitskur: Per har sendt materiale til kommunen – og der skal måske besigtiges – 
derefter skal der søges byggetilladelse – D.v.s. der er ikke søgt byggetilladelse 
endnu – og der sker ikke noget før denne foreligger. 
 
Sponsortårne: Vi afventer hvad hovedbestyrelsen siger, men skal evt. have DIF 
advokat på sagen. 
 
Pølseskur: Per har spurgt Per halbestyrer om det var ok – om det er på hans 
bevilling. 
Det kunne  være ok for Per – men det skulle være en samlet flok der skulle på hans 
hygiejnekursus! – Lasse fra Seniorudvalg mener at det ikke er nødvendigt –   
 
Kunststofbane: Lars B,  Torben og Per N. – har mødtes med et firma Sportsturf – 
prisoverslag Kr. 5 mill. Levetid ca 10-15 år + årlig driftomkostning -  Ingen i 
bestyrelsen kan se, der er nogen mulighed for at finde finansiering. 
 
Årsplanen: 
 
Websiden -  Reklamebanner på websiden afventer det nye sponsorkoncept 
Byfest.  -  Invitation til Byfesten – mail til trænere og ledere – Ellen og Kent sørger for 
det! 
Gavekort til trænere – til juni måned – Mette køber hos M&Ms Kent og Kirsten får 
lavet org.planen og sender den til Mette. 
 
  
Ungdomsudvalg: 
Drøftede bl.a. om opstartsmøder – samt årgangsforældre med positive og negative 
ting. 
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Mette fortalte om en DVD hun havde vist til Microfodboldskole, som hun synes skulle 
vises ved opstartsmøderne. 
Der er tilmeldt 11 hold 96 børn til Ramsing Cup!  
 
Nye trænere: 
Kirsten sender en liste med nye trænere til Kent 
 
 
Sponsorudvalg: 
 
Der skal laves nyt Sponsorkoncept 
 
Nyt tøj for 2011 -  Der afholder  møde med Sponsorudvalget og Sportigan om dette.  
 
Det gamle tøj kan evt. sælges til ungdomsspillere til 100 kr. pr. sæt! 
 
Der kunne tænkes følgende tøjkoncepter: 
Spilletøj – et koncept  - Klubtøj andet koncept – Paradedragt  til 1-holds herre og 
dame et tredje koncept! 
 
Bestyrelsen gør sponsorudvalget opmærksom på (igen), at det nye sponsorkoncept 
skal godkendes af bestyrelsen i fodbold, og derefter af hovedbestyrelsen inden der 
sættes noget i gang! 
 
Sponsorudvalget havde forslag om et lotteri – for hele MGU! Udmærket idé! 
 
Seniorudvalg: 
 
Der er mangelfuld medlemsliste fra seniorafdelingen og kun 5 har betalt  – Lasse 
følger op på det!  
    
Lasse beder Krogh om spillerliste på 3 holdet/ynglinge  - kr. 900 i kontingent eller alt. 
Kr. 50,00 Pr. kamp. 
 
Lasse følger op på de kr. 1.400 kr. Mette har lagt ud for indendørs DM senior 
indefoldbold.  
 
Bolde til  2 holdssenior er dårlige, men når kontingentet er betalt – har de en bevilling 
til 10 nye bolde til senior 2. hold! 
 
Næste møde: 14/6 
 
Bemærk venligst den ændrede struktur: 
Bestyrelsen mødes kl. 18,00 
Ungdomsudvalget deltager med 1 repræsentant fra 20,00 til 20,45 
Sponsorudvalget deltager med 1 repræsentant fra 20,45 til 21,15 
Seniorudvalget deltager med 1 eller 2 repræsentanter fra 21,15 – 22,00 

 


