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Referat fra bestyrelsesmøde den 12. september 2011 
 
 
Til stede: 
Bestyrelsen: Gøran, Ellen, Inge, Per 
Ungdomsudvalget: Michael og Kirsten 
Sponsorudvalget: Claus 
Seniorudvalget: Lasse og Christina 
 
 
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 15. august 2011 
 
Referatet blev godkendt. 
 
2. Opfølgning på punkter fra seneste bestyrelsesmøde 
 
Holstebro Kommune har meddelt MGU, at ansøgning om opsætning af reklameskilte behandles 
i Teknik og Miljø, og at Kultur og Fritid efterfølgende vil tage stilling til om ansøgningen kan 
imødekommes i forhold til retningslinjer for opsætning af reklameskilte.  
 
Med hensyn til ansøgning om trådhegn bag mål forventes Kultur og Fritidsudvalget at behandle 
ansøgningen på møde den 10. oktober 2011. 
 
Udkast til ansøgning om kørselsgodtgørelse for seniorspillere blev tilrettet. 
 
Pers oplæg til aftalegrundlag vedrørende sundhedssektor/fysioterapi blev godkendt. Lokalet i 
tilknytning til lille sal bliver indrettet som fysioterapi. 
 
Forslag til nedsættelse af et sportsudvalg drøftes med seniorudvalget. 
 
Ellen arbejder videre med programmet for træner-lederfesten den 29. oktober. 
 
Gøran orienterede om FCM-repræsentantskabsmødet den 28. september. Om der skal flere på 
FCM-Klubsamarbejdets mailliste drøftes med ungdomsudvalget. 
 
Gøran orienterede om, at Mette L. forventer at tage Conventus i brug fra årsskiftet. 
 
3. Stillingsannonce vedrørende børne- og ungdomskonsulenter 
 
Ungdomsudvalgets forslag til stillingsannonce drøftedes, herunder honorar og fordeling af 
opgaver på årgange. Forslaget drøftes med ungdomsudvalget.  
 
4. Samarbejde med Mejdal, herunder kontingent og fodboldskole 
 
Gøran oplyste, at det er aftalt, at alle spillere, der fremover kommer fra andre klubber end 
Mejdal og Tvis betaler kontingent til MGU.  
 
Justering af kontingent og trænerhonorar drøftedes. Tages op igen på et senere møde. 
 
Angående fodboldskole var der enighed om svare Mejdal med udgangspunkt i Mette L’s 
bemærkninger, herunder at DBU ikke tillader at holde fodboldskole på to forskellige adresser 
med én ledelse. Gøran sender svar til Birgit N. 
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5. Samarbejde med DGI om stævner 
 
Der var enighed om ikke at involvere DGI i afvikling af Jyske Bank Cup. Per N. vil gerne stå for 
afvikling af kommunemesterskaberne i samarbejde med DGI.  
 

6. Planlægning af minigeneralforsamling den 16/11 
 
Per laver udkast til annonce til både NYX og hjemmeside. 
 
7. OK aktivitet, Dagli’Brugsen Mejrup 
 
Gøran tager en snak med Mette F. og evt. Kent H., som tog sig af opgaven sidste år. 
 
8. Opfølgning på årsplanen 
 
Emner til årets fodboldpris drøftedes. 
 
9. Møder med udvalg 
 
Møde med ungdomsudvalg: 
 
Michael L. orienterede om baggrunden for forslag til stillingsannonce vedr. børne- og 
ungdomskonsulenter. Udvalget forestiller sig, at konsulenterne skal være kontaktpersoner i 
forhold til årgangene, og at udvalget kun involveres, hvis der er behov for det. Dette skulle 
gerne betyde flere ressourcer for udvalget til at løse mere fremadrettede opgaver, hvor 
opgaverne hidtil har været præget af ”brandslukning”.  
 
Bestyrelsen påpegede, at det er vigtigt, at udvalget følger konsulenternes arbejde, men at 
man må opfordre til, at alle henvendelser så vidt muligt rettes til konsulenterne inden udvalget 
eventuelt inddrages. Konsulenterne skal være bindeled mellem årgange og ungdomsudvalg. 
 
Honorar og fordeling af opgaver på årgange drøftedes. Michael vurderer, at det ikke vil blive et 
problem at få stillingerne besat. 
 
Michael oplyste, at udvalget arbejder på en justering af planen for indendørsfodbold, og det 
måske vil være muligt at inddrage multihallen.  
 
Michael kunne oplyse, at træner for U13 drenge Henrik S. ikke ønsker at fortsætte. 
 
Ungdomsudvalget vurderer, om der skal flere på maillisten vedrørende FCM-Klubsamarbejdet. 
 
Møde med sponsorudvalg: 
 
Turen til landskampen mellem Danmark og Norge den 4. september blev evalueret. Der skal 
rettes op på flere ting, når et lignende arrangement skal gennemføres, bl.a. fordeling af 
siddepladser i parken, fortæring og information om busholdepladser. Turen vurderes at være 
udgiftsneutral for MGU. 
 
Claus opfordrede til at fjerne nogle af billederne fra serie 1 kampen mod Brande på 
hjemmesiden. 
 
Bestyrelsen orienterede om ansøgning til kommunen om reklameskilte og trådhegn.  
 
Claus orienterede om, at Lars B. arbejder på sponsoraftale med Fox And Hounds. 
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Møde med seniorudvalg: 
 
Lasse W. foreslog at udskyde stillingtagen til nedsættelse af et sportsudvalg til efter 
sæsonafslutning. Bestyrelsen var enig heri.  
 
Bestyrelsen orienterede om lokale til fysioterapi. 
 
Christina oplyste, at hun håber der inden længe kan findes en afløser for hende i 
seniorudvalget. 
 
12. Eventuelt 
 
Intet. 


