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Referat fra bestyrelsesmøde den 11. april 2011 
 
Til stede: 
Bestyrelsen: Gøran, Ellen, Inge, Per 
Ungdomsudvalget: Michael 
Sponsorudvalget: Pia 
Seniorudvalget: Lasse og Christina 
 
 
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 14. marts 2011 
 
Referatet blev godkendt. 
 
2. Regnskab 2010 og budget 2011  
 
Mette L. fremlagde regnskabet for 2010, som viser et overskud.  
 
Mette L. oplyste, at til dato har 34 herreseniorer indbetalt kontingent.  
 
Gøran orienterede om køb af pc.  
 
Ramsing Cup afvikles i uge 31. Mette L. udsender indbydelse og ungdomsudvalget orienteres. 
MGU-fodbold yder et tilskud på 100 kr. til deltagergebyr. 
 
3. Afregning for kørsel til kvindernes udekampe i jyllandsserien 
 
Der var enighed om at godkende udgiften til buskørsel. 
 
4. Nye tiltag i forbindelse med 1. holdherrernes kampe 
 
Lars B. har udarbejdet plakat og kampprogram med mulighed for at vinde sponserede 
præmier. Der opkræves 20 kr. i entré. Bestyrelsen drøftede det rimelige i at opkræve entré.    
Der var enighed om at godkende de nye tiltag forudsat, at disse ikke giver problemer. Gøran 
kontakter Lars B. vedrørende højtaleranlæg. 
  
5. Kommunens svar på ansøgning om hegn og reklameskilte ved stadion 
 
Kommunen har meddelt, at den først vil behandle ansøgning om hegn og flytning af 
reklameskilte, når de nuværende tårnskilte er nedtaget.  
 
Ansøgning med bilag skal fremsendes ti Teknik- og miljøforvaltningen. Stadionuret kan 
bibeholdes, dog alene med reklame for MGU og evt. med urfabrikantens logo. 
Indgangsportalen kan ligeledes bibeholdes, dog må stadionnavnet ”Euro Con Arena” kun 
forekomme.  
 
Bestyrelsen drøfter svaret fra kommunen med sponsorudvalget med henblik på afklaring af 
status for nuværende sponsoraftaler. Det blev foreslået at afvente fremsendelse af ansøgning 
til Teknik- og miljøforvaltningen indtil status for sponsoraftaler er afklaret. 
 
6. Salg af tøj 
 
Der udleveres trænings- og spillertøj onsdag den 13/4 mellem kl. 17.30 og 18.30 i centeret. 
Torsten Green tager billeder. Ved samme lejlighed er der mulighed for køb af ”gammelt” tøj. 
Pris pr. sæt 75 kr. Trænerne kan beholde indtægten som holdpenge. 
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7. Opfølgning på generalforsamling i hovedbestyrelsen den 30. marts 
 
De enkelte afdelinger aflagde på generalforsamlingen beretning.  
 
Der er indgået fælles sponsoragentaftale med frivillig deltagelse. MGU-fodbold deltager indtil 
videre ikke i denne aftale.  
 
På generalforsamlingen blev der orienteret om, at gymnastikafdelingen har testet 
administrationssystemet Conventus, som kan anbefale dette. MGU indkalder nu til kursus i 
Conventus. 
 
8. Forslag fra ungdomsudvalget til hyggeaften for trænere 
 
Enighed om at dette er et godt initiativ, som bestyrelsen fuldt ud støtter. 
 
9. Opfølgning på årsplanen 
 
Der skulle være styr på konfirmandtelegrammer. I FCM-samarbejdet blev MGU-fodbold i uge 
12 valgt til ugens klub, og Gøran blev i den forbindelse interviewet (se FCM’s hjemmeside). 
 
10. Gennemgang af håndbogen 
 
Ellen spørger Pia J. om hun vil hjælpe med at revidere håndbogen. 
 
11. Møder med udvalg  
 
Møde med ungdomsudvalg: 

 
Michael efterspurgte en banefordeling. Gøran oplyste, at den er på vej.  
 
Michael orienterede om hyggeaften den 26/5. Udvalget overvejer at bede ungdomskonsulenter 
bidrage med et oplæg. Bestyrelsen synes idéen er god og vil gerne hjælpe med servering.  
 
Michael orienterede om forslag til velkomstfolder for forældre. Det aftaltes, at 
ungdomsudvalget laver et oplæg. 

 
Michael spurgte til muligheden for køb af printer. Bestyrelsen er enig i behovet, men der skal 
findes en hensigtsmæssig placering, hvor uvedkommende ikke har adgang. Bestyrelsen vil 
overveje forskellige muligheder (Gøran drøfter spørgsmålet med Mogens Wiese i forbindelse 
med møde om fællesrum torsdag aften den 14/4). 
 
Gøran afventer svar på bestilling af træningstasker. Øvelseskort kan bestilles i DBU’s Jyllands 
web-butik. 
 
Ellen orienterede om afslag på ansøgning om spillerdispensation. De gældende regler 
drøftedes. Gøran orienterede om muligheden for at oprette f.eks. et U11 hold hos U10, så det 
er muligt at træne sammen med ens klassekammerater. 
 
Bestyrelsen orienterede om udlevering og salg af tøj den 13/4 og indbydelse til Ramsing Cup.  

 
Møde med sponsorudvalg: 
 
Pia M. orienterede om, at der deltog 14 hold ved sponsorarrangementet den 27/3, som i øvrigt 
forløb fint. Vestjysk Bank vandt.  
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Sponsorudvalget har meddelt Lars B., at udvalget ikke ser det som sin opgave at lave plakater 
og kampprogrammer til 1. holdets kampe.  
 
Lars B. foreslår, at der arrangeres en tur til efterårets landskamp mellem Danmark og Norge. 
Bestyrelsen støtter forslaget.  
 
Bestyrelsen spurgte til status for sponsoraftaler vedrørende stadiontårne. Pia M. foreslog at 
kontakte Lars B. Gøran følger op. 
 
Bestyrelsen oplyste, at der ikke gives rabat på kontingentbetaling, hvilket også er gældende 
for medlemmer af sponsorudvalget. 
 
Møde med seniorudvalg: 
 
Lasse W. spurgte til muligheden for nye bolde og overtrækstrøjer. Bestyrelsen havde ingen 
indvendinger mod anskaffelse af disse og henviste Lasse til at kontakte Poul J. 
  
Gøran orienterede om, at Poul J. har givet udtryk for utilfredshed med manglende oprydning 
efter kampe/træning den foregående weekend. Bestyrelsen understregede, at rekvisitter skal 
sættes ordentligt på plads. Lasse følger op. 
 
Seniorudvalget synes det er helt i orden med opkrævning af entre til 1. holdets kampe. 
 
Der blev spurgt til muligheden for anskaffelse af kompres forbinding. Seniorudvalget blev 
henvist til Jens N., idet Poul J. også skal informeres. 
 
12. Eventuelt 
 
Gøran har aftalt møde om fællesrum med Mogens Wiese torsdag den 14/4 kl. 20.00. 
Bestyrelsen er enig om, at mødelokalet ikke er hensigtsmæssigt som klublokale, da det er 
placeret for langt væk fra kiosken. 
 
Poul J. har spurgt til status for rekvisitskur, da der efterhånden er et presserende behov for 
mere plads. Per H. orienterede om, at kommunen er rykket for svar på ansøgning om skur. 
 
 
 


