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Referat fra bestyrelsesmøde den 21. juni 2012 
 
 
Til stede: 
Bestyrelsen: Gøran, Per  
Sponsorudvalget: Claus 
Ungdomsudvalget: Michael 
Sportsudvalget: Ingen mødt 
 
 
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. maj 2012 
 
Referatet blev godkendt. 
 
2. Opfølgning på punkter fra seneste bestyrelsesmøde 
 
Per kontakter kommunen vedrørende bandereklamer og udvidelse af areal op mod gravhøjen.  
 
Gøran orienterede om, at der er en, som har vist interesse for opgaven som kampfordeler. Pia 
har kontakten med vedkommende og vil orientere, når der er nyt. Per spørger Claus, om han 
har haft kontakt med centeret om køb af timer til opgaven.    
 
3. Opfølgning på trænerkontrakter 
 
De fleste trænerkontrakter er ved at være færdigforhandlet og underskrevet. Gøran følger op 
på dem som mangler.   
 
Den af Michael fremsendte skabelon for oversigt over udgifter til trænere og hjælpetrænere 
samt udgiftsniveauet blev drøftet. 
 
Dorthes synspunkter vedrørende ligeværdigt set-up for 1. holds damer og herrer ved 
hjemmekampe blev drøftet og tages op med sponsorudvalget.   
 
4. Etablering af kunstgræsbane  
 
DBU har meddelt, at fodboldafdelingens ansøgning om støtte til etablering af kunstgræsbane 
ikke kan imødekommes. Bestyrelsen vil senere tage stilling til, hvad der videre skal ske med 
projektet.     
 
5. Forslag til nye vedtægter for MGU 
 
Forslag til nye vedtægter blev drøftet. Sættes på dagsorden igen til næste bestyrelsesmøde.  
  
6. Fastlæggelse af mødeplan for resten af 2012 
 
Bestyrelsen besluttede at fastholde torsdage som mødedage.  
 
7. Opfølgning på årsplanen 
 
Udsat. 
  
8. Møder med udvalg 
 
Møde med sponsorudvalg: 
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Claus orienterede om HTH-løbet den 22/6.  
 
Det af Claus fremsendte budget for 2012 blev gennemgået. Sponsorudvalget kan selv træffe 
beslutning om tiltag indenfor budgettets rammer. Det aftaltes, at udvalget fremlægger budget 
for 2013 for bestyrelsen i oktober. 
 
Der var enighed om, at arrangementet i forbindelse med jyllandsseriekampen mod HB havde 
været særdeles godt med megen positiv presseomtale. 
 
Bestyrelsen orienterede om, at Dorthe B. ønsker et ligeværdig set-up for klubbens 1. hold på 
herresiden og damesiden ved hjemmekampe. Der er fuld forståelse for synspunktet, og det 
aftaltes, at Claus kontakter Lars B. vedrørende uddeling af præmier ved damekampe. 
 
Møde med ungdomsudvalg: 
 
Michael orienterede om planerne for en udlandstur for U15-U18, og sponsorstøtte i forbindelse 
med turen blev drøftet. Der vil blive nedsat et lille udvalg, der skal planlægge turen. 
Bestyrelsen orienterede om muligheden for at søge støtte fra ”grillfonden”, som Kaj står for. 
Derudover er klubben indstillet på at yde tilskud til turen. Michael udarbejder et oplæg, som 
fremsendes til bestyrelsen. 
 
Michael orienterede om, at udvalget står for at skulle annoncere efter træner til U13-drenge. I 
den forbindelse har Michael udarbejdet et skema, hvor udgifter til cheftræner, ungdomstræner 
og hjælpetræner kan påskrives. Skemaet blev drøftet. Det aftaltes, at Michael udfylder 
skemaet med max. beløb, og fremsender dette til Mette L. til kommentering. 
 
Michael orienterede om, at Casper Christensen er nyt medlem i ungdomsudvalget. 
 
Bestyrelsen orienterede om, at Holstebro Elitesport i efteråret udbyder en kursusforløb for 
idrætsledere med henblik på at give den enkelte klub et kompetenceløft. Tilmeldingsfrist er 
22/6. Per fremsender beskrivelsen til Michael. 
 
Møde med sportsudvalg: 
 
Ingen repræsentanter fra sportsudvalget mødte op. 
 
9. Eventuelt 


