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Referat fra bestyrelsesmøde den 14. november 2011 
 
 
Til stede: 
Bestyrelsen: Gøran, Ellen, Per 
Ungdomsudvalget: Kirsten 
Sponsorudvalget: Søren 
Seniorudvalget: Lasse  
 
 
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 10. oktober 2011 
 
Referatet blev godkendt. 
 
2. Opfølgning på punkter fra seneste bestyrelsesmøde 
 
Der var enighed om, at det havde været en rigtig god træner-lederfest, som 46 deltog i. Årets 
fodboldpris deles mellem Michael L. og Lars B. Begge gør en meget stor indsats for fodbolden i 
Mejrup. 
 
Status for stillinger som børne- og ungdomskonsulenter drøftes med ungdomsudvalget. 
 
Per kontakter Mette L. og Frank B. P. vedrørende aftale om og evaluering af 
behandlingstilbuddet. 
 
Jyske Bank Cup afvikles den 16-18. december. Gøran og Kent står for afvikling af stævnet. På 
nuværende tidspunkt mangler der folk til indtastning af resultater. Gøran og Kent holder et 
møde umiddelbart efter udløb af tilmeldingsfristen. Når antallet af tilmeldte hold kendes, kan 
behovet for hjælp til afvikling af stævnet bedre vurderes.  
 
3. Minigeneralforsamling den 16. november 2011 
 
Gøran udleverede sin formandsberetning. Mette L. aflægger på generalforsamlingen 
regnskabet for afdelingen. Per spørger Torben B. om han vil være dirigent. 
 
Indkomne forslag vedrørende lysanlæg, nedlæggelse af seniorudvalg og oprettelse af et 
sportsudvalg samt oprettelse af et stadionudvalg drøftedes. Gøran orienterer om forslagene på 
generalforsamlingen. 
 
Ellen køber gaver.   
 
4. Ansøgninger om kørselsgodtgørelse 
 
Bestyrelsen godkendte de af Dorte B. fremsendte ansøgninger. Dog ønskes skema for 
kørselsgodtgørelse udfyldt. Per kontakter Inge vedrørende skema, som videresendes til Dorte 
B. Udfyldte skemaer fremsendes til Mette L. 
 
5. Ansøgning om flere boldbaner og opsætning af bandereklamer 
 
Gøran orienterede om mail fra Bjarne Petersen, Holstebro Kommune, hvor det oplyses, at 
kommunen i sit anlægsbudget for 2012 har afsat 1,7 mio. kr. til 2 nye boldbaner i 2014. Det 
endelige anlægsbudget for 2014 vedtages i oktober 2013. 
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Gøran orienterede endvidere om møde med Bjarne P. den 11/11, hvor udnyttelsen af 
banekapaciteten blev gennemgået. 
 
Holstebro Kommune har den 19. oktober meddelt tilladelse til opsætning af reklamer på 
bander under visse vilkår. 
 
6. Opfølgning på årsplanen 
 
Udsendelse af julekort drøftedes. Gøran følger op.  
 
7. Møder med udvalg 
 
Møde med ungdomsudvalg: 
 
Status for besættelse af stillinger som børne- og ungdomskonsulenter drøftedes. Der er ingen 
endelig afklaring endnu. Stillingerne drøftes på kommende møde i udvalget. 
 
Kirsten orienterede om udvalgets planlægning af ”visionsdag”, og at der afholdes trænermøde 
den 20. februar 2012. På dette møde vil en repræsentant for FCM-samarbejdet komme med et 
indlæg, og der vil være fælles spisning.  
 
Kirsten blev orienteret om status for rekvisitskur og om møde med kommunen vedrørende 
ansøgning om flere boldbaner.  
 
Oprettelse af et sportsudvalg drøftedes.  
 
Møde med sponsorudvalg: 
 
Søren orienterede om, at der arbejdes på indførelse af et ”sponsor-fordelskort”. Kortet vil give 
fodboldafdelingens medlemmer mulighed for rabat hos de sponsorer, som er tilknyttet 
ordningen. Lars B. er gået i gang med at kontakte sponsorerne for at afklare interessen for 
kortet. Sponsorudvalget administrerer ordningen. 
 
Søren orienterede om, at Pia M. stopper i sponsorudvalget og erstattes af Dan Johannesen. 
 
Sponsorudvalget vil telefonisk kontakte sponsorer vedrørende Jyske Bank Cup. 
 
Møde med seniorudvalg: 
 
Lasse orienterede om henvendelse fra DBU om årets seniortræner. Lasse følger op på 
henvendelsen. 
 
Lasse foreslog en forøgelse af kontingentet, således at kontingentet omfatter deltagelse i 
indendørs fodbold og vask af kamptrøjer. Bestyrelsen kunne umiddelbart tilslutte sig forslaget, 
som der arbejdes videre med. 
 
12. Eventuelt 
 
Gøran nævnte kort forslag til nye vedtægter for MGU samt henvendelse om hjælp til afvikling 
af spejderlejr 2012. 


