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Referat fra bestyrelsesmøde den 24. januar 2011 
 
 
Til stede: 
Bestyrelsen: Gøran, Ellen, Inge, Per 
Ungdomsudvalget: Michael 
Sponsorudvalget: Claus 
Seniorudvalget: Lasse, Christina 
 
 
1. Konstituering af bestyrelse 
 
Bestyrelsen konstituerede sig således: 
 
Formand: Gøran 
Næsteformand: Ellen 
Kasserer: Inge 
Sekretær: Per 
 
Mette L. varetager kassereropgaver for bestyrelsen.  
 
Bestyrelsesmøder afholdes følgende mandage i 2011: 21/2, 14/3, 11/4, 9/5, 20/6, 15/8, 12/9, 
10/10, 14/11 og den 12/12. 
 
Per giver Allan L. besked, så oplysningerne kan lægges på hjemmesiden. 
 
2. Fælles sponsorkoncept med MGU 
 
Forretningsudvalget ønsker et møde med bestyrelsen for drøftelse af samarbejdet i MGU og 
fælles aftale om sponsoragent. Gøran kontakter Mette F. for aftale om et mødetidspunkt. 
 
3. JM i TDC hallen den 5-6. marts 
 
Dorthe B. vil gerne arrangere stævnet mod at kvinderne får træningsdragter. Gøran orienterer 
Dorthe om, at bestyrelsen er positiv overfor anskaffelse af træningsdragter i forventning om at 
Lars B. kan skaffe sponsor til tøjet. Bestyrelsen ser dog gerne, at kvinderne er med i samme 
vaskeordning som herrerne. 
 
Sponsoraftale med Hummel drøftedes. Lars B. blev kontaktet telefonisk under mødet. 
 
4. Vask af tøj 
 
Per og Lene N. har indskærpet, at betaling for vask af tøj skal afregnes den 30/6 og den 11/11 
senest. Lars B. oplyser, at der ved opstartsmødet den 5/2 opkræves 350 kr. for vask af 
træningstøj. Træningstøj udleveres kun ved betaling for tøjvask.  
 
5. Årsplan 
 
Igangværende og kommende opgaver, jfr. årsplanen, blev gennemgået. Opstartsmøde, 
herunder annoncering er på plads.  
 
Pia fortsætter som kampfordeler i år. Kampfordelermøde er afholdt. 
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Vedrørende kontingentopkrævning har Lars B. oplyst, at der udleveres girokort ved 
opstartsmødet. 
 
Organisationsoversigt blev revideret på bestyrelsesmødet. 
 
Per beder Mette om forslag til budget for 2011.  
 
Håndbogen gennemgås på næste bestyrelsesmøde. 
 
Møde med ungdomsudvalget: 
 
Ungdomsudvalget holder møde følgende dage: 1/2, 1/3, 5/4, 3/5, 7/6, 5/7, 6/9, 4/10, 1/11 og 
6/12. 
  
Ellen kontakter Jens N. med henblik på, at der kan prøves nyt træningstøj på trænermøde den 
9/2. Alle trænere skal fotograferes i nyt tøj. Ellen kontakter Berit vedrørende fotografering. 
Ellen har efterfølgende aftalt fotografering med Torsten Green.   
 
Gøran tager børneattester med til trænermødet undtagen dem, som lige er fornyet. 
 
DBU-træningstasker drøftedes, herunder øvelseskort. Et forslag kunne være, at der indkøbes 
et mindre antal tasker, som udleveres til nye trænere. Michael forsøger at låne en taske hos 
JBU til fremvisning på trænermødet. 
 
Michael oplyste, at der mangler træner til U7-piger. 
 
Ungdomsudvalget arbejder med informationsmateriale til trænere. Gøran sender Thomas J.´s 
beskrivelse til Michael til inspiration. 
 
Møde med sponsorudvalget: 
 
Der er styr på nyt sponsortøj og hjemmeside til bestilling er i proces. 
 
Lars B. har foreslået indkøb af højtaleranlæg og mikrofon til stadion. Claus gjorde opmærksom 
på, at bestyrelsen bør være opmærksom på ansøgning om tilladelse, musikafgifter 
(Koda/Gramex) og støjgener. Bestyrelsen kan ikke umiddelbart tilslutte sig brug af musik, hvis 
det betyder udgifter til Koda/Gramex. Gøran kontakter Lars B.  
 
Den 27/3 er der indendørsstævne i fodbold med spisning. Journalist Hans Krabbe er inviteret 
til at holde et oplæg. Den 27/5 arrangeres rundvisning ved Hancock Bryggerierne i Skive. 
Endvidere planlægges tur til superligakamp og muligvis golfarrangement.  
 
Overordnet set er sponsorudvalget positiv overfor planer om fælles MGU-sponsoragent, men 
udvalget ønsker ikke at blande sig i den igangværende diskussion. Udvalget kommer gerne 
med gode idéer, hvis der bliver en aftale om fælles sponsoragent. 
 
Budgettet for 2011 svarer til sidste års budget. 
 
Sponsorudvalget er på udkik efter nye medlemmer til udvalget. 
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Møde med seniorudvalget: 
 
Bestyrelsen orienterede om afregning for tøjvask. Lasse oplyste, at der er penge til vask af 
kamptrøjer for i år. 
 
Der er et emne som målmandstræner. Lasse og Gøran laver kontraktudkast. 
 
Lasse kontakter Poul J. vedrørende nye bolde og Lars B. om suppearrangement. 
Gøran kontakter Mette L. vedrørende procedure for afregning af 1. holdstræner. 
 
Lasse oplyste, at seniorer benytter Flexfitness inden opstart.  
 
Eventuelt 
 
Gøran orienterede om JBU´s delegeretmøde i Herning, bl.a. at nedrykning af spillere fra højere 
rangerende hold i turneringens 3 sidste kampe ændres til de 2 sidste kampe. Der er en frist på 
28 dage for meddelelse om ændring af spilletidspunkt.   
 
 
 
  
 
 
 


