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Når man skal afgive en formandsberetning for det passerede år, så står man altid
tilbage og tænker på, hvor skal man starte og hvor skal man slutte – særligt når det
forløbne år har budt på så mange begivenheder – og ændringer – som året 2013 har
det for Mejrup GU Fodbold.
Jeg vil gerne gå præcist et år tilbage, til generalforsamlingen sidste år. Også selvom
det betyder, at beretningen i så fald kommer til at inddrage forhold fra sidste år.
•

For præcist et år siden var der generalforsamling i klubben, og op til den
generalforsamling var der megen tvivl om, hvordan og hvem der skulle lede
klubben i bestyrelsen fremover. Gøran Jakobsen trak sig efter 8 år som
formand, og Per Holm trak sig også ud af bestyrelsen. Så lige op til
generalforsamlingen var der faktisk kun Mette Littau og undertegnede tilbage.
Det lykkes at få samlet en bestyrelse på hele 9 medlemmer. Der er nogle, der
siger, at for at få succes, så skal man sørge for at omgive sig af gode
mennesker. Det synes jeg helt bestemt, at jeg kan sige, at jeg har været så
heldig at være i hele året 2013.
Det har været det samarbejde, der har muliggjort, at klubben har været i stand
til at iværksætte så mange initiativer, som der er sket i løbet af 2013 – der skal
derfor indledningsvis fra min side lyde en stor ros til alle de
bestyrelsesmedlemmer, der med deres indsats har gjort det nemmere at være
formand – særligt også til Morten Pedersen og Claus Fynbo, der nu – ikke
trækker sig ud – men bare holder en pause☺.

•

Året 2013 startede frisk op med en indstilling af fodboldskolen til en pris ved
Årets Idrætsfest i Holstebro Kommune den 11/1 2013 – og siden er det gået
slag i slag.
Her fik klubben en tredjeplads – og det var ligesom begyndelsen på et år, hvor
meget mere var i vente for klubben.
Samtidig fik man også promoveret klubben en hel del, idet hele skærmen med
Mejrup Fodbold blev stående medens prisuddelingen fortsatte i hvert fald 1015 min.

•

Den 20/1 2013 havde vi visionsdag i klubben. Som opfølgning herpå har vi sat
ord på de værdier, som styrer klubben, og som vi arbejder på i dagligdagen.
Det er meningen, at dette arbejde skal gå videre, og at der skal arbejdes på
en vision for klubben, og gerne efter min opfattelse fastlæggelse af en flerårig
plan for videreudvikling af klubben og med en strategi herfor.

•

I april måned havde vi så lock-out fodbold under lærerkonflikten. Frivillige gik
ned og lavede et fodboldprogram for de mindste børn fra U6-U12, og hvor de
unge i U13 og opefter hjalp til på træningsbanerne.
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På den måde fik man en masse børn i gang med fodbold, frem for at sidde
hjemme under lærerkonflikten. Pengene fra lock-out-fodbolden gik til
udlandsturen senere på året til Veronella Cup i Italien for de ældre
ungdomsårgange, der hjalp til med aktiveringen.
En kæmpe succes, og en win-win for børnene, forældrene der havde
problemer med børnepasning og for fodboldklubben, der fik en massiv positiv
omtale i medierne.
•

Det fører mig videre hen til den udlandstur, der i uge 42 blev gennemført for
de ældre ungdomsårgange til Veronella Cup i Italien. En rigtig god oplevelse
for ungdomsspillerne, og som er med til at gøre vores klub attraktiv udadtil.
Turen vil nok i de kommende år ikke gå til Italien, ud fra de erfaringer, som
man har gjort sig denne gang.
Forud herfor har der været nedsat i Rejseudvalg, som har udført en kæmpe
indsats, og som der sikkert i de kommende år og udlandsrejser kan høstes
store erfaringer fra.

•

Ligesom tidligere år, så har vore ungdomshold igen i år deltaget i såvel
Ramsing Cup som Vildbjerg Cup, som efterhånden er en fast tradition for
klubben.

•

Omtalen af vore ungdomshold og diverse cup og stævner, fører mig over til
vort Ungdomsudvalg, som igen i år, har stået for et kæmpe arbejde med alle
vores ungdomsspillere og trænere til disse.
Vort ungdomsudvalg er ”livsnerven” til klubben, for så længe vores ungdom
trives og fungerer, så vil der altid være liv i klubben. Vores ungdomsudvalg har
brug for at få tilført nogle ekstra medlemmer, som har lyst til at hjælpe til på
ungdomsområdet, så hvis man ligger inde med sådan en interesse, så skal
man ikke holde sig tilbage, men endelig tage kontakt til vores formand for
Ungdomsudvalg – Michael Levin.

•

Af andre initiativer, der er sat i gang i årets løb, skal nævnes FS Holstebro
samarbejdet med Måbjerg IF på drengesiden i første omgang for U13 og U14.
Der har været nogle små bump hen ad vejen her i starten – og det vidste vi, at
der ville komme, når man lavede sådanne rokader. Resultatmæssigt har de
klaret sig lidt forskelligt. U13 har lavet rigtig flotte resultater i A-rækken i
efteråret, medens U14 desværre rykkede ned fra M2.
Der er gjort nogle erfaringer til de kommende sæsoner, og selv om man i
begyndelsen møder lidt modgang, så skal man ikke give op, men derimod
fortsætte, når man fortsat tror på, at det er det rigtige skridt fremad – så
samarbejdet vil fortsætte, og vil i 2014 blive udvidet til at omfatte det
kommende U13 (det nuværende U12).
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I forlængelse heraf skal nævnes, at samarbejdet med Tvis og Mejdal på
pigesiden (MTM-samarbejdet) er ophørt hér med efterårssæsonens udgang –
efter ønske af vor to naboklubber, som ikke følte de fik eller kunne bidrage så
meget mere til dette. Samarbejdet vil dog fortsætte på mere uformel basis
fremover, idet Mejdal og Tvis har tilkendegivet fortsat at ville sende deres
bedste spillere ud til Mejrup – blot vil de nu skifte klubmedlemsskab også.
•

Klubben har i årets løb også fået en ny hjemmeside, som Alex Kragh Jensen
har medvirket til at få sat på benene, og som gerne fremadrettet skulle være
en del mere indbydende end den tidligere udgave.

•

På sponsorsiden er der også sket ændringer. Efter 5 år har bestyrelsen valgt
at stoppe samarbejdet med Lars Bræmer som sponsoragent for klubben.
Lars Bræmer blev iht. hans egen kontrakt opsagt med 1 måneds varsel til den
1. november 2013.
Bestyrelsen har været ude og sonderer terrænet for alternativer, og har
fundet, at tiden var inde til at få nogle nye øjne på sponsordelen i klubben – og
man har indgået aftale med House of Sales v/Christian Cederholm til at
varetage klubbens sponsorater fremadrettet. Vi ser med glæde frem til dette
samarbejde i tiden, der kommer, og tror på, at klubben ad den vej vil
videreudvikle sig yderligere.
I forlængelse af dette har det tidligere stadionudvalg med Kai og Børge i
spidsen valgt at tage en pause fra denne tjans. Samtidig hermed er det
indestående, der gennem årene er samlet sammen fra salg af pølser på
stadion fordelt ud gennem den ”Pølsefond”, der var skabt af pengene derfra.
Herfra er der tilgået et tilskud til U10 pigernes tur til Kbh./B93, og der er sat et
hegn op ved skuret på stadion.
Restbeløbet ca. kr. 39.000,00 er indsat til kunstgræsbanen.
I dag har jeg på mit bord modtaget en stævning fra Lars Bræmers advokat,
som har indbragt klubben for retten med et krav på 170.000,00 kr. – kort
skitseret på baggrund af mistet, forventet indtjening i år 2014.
Bestyrelsen har den holdning, at dette – og også tidligere krav fra Lars
Bræmer - ikke har sin gang her på jorden. Tværtimod mener vi at have penge
til gode hos Lars Bræmer.
Som følge af den her handling, så har vi i bestyrelsen besluttet at ekskludere
Lars Bræmer fra ethvert forhold i fodboldklubben. Fra og med i dag – har Lars
Bræmer derfor ikke længere noget som helst at gøre i klubben eller i klubbens
regi og områder.

•

Kunstgræsbanen – endnu et emne, der er taget op i det forløbne år. I april
måned blev der samlet en lille gruppe med 2 x Nicolaisen, Henrik Møller, Alex
Kragh og jeg selv, der skulle få sat gang i at få en kunstgræsbane til klubben.
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Opgaven hermed synes umiddelbart stor, da det var på bar bund ren
økonomisk, at projektet blev sat i gang. Det er imidlertid lykkes med god
dialog til kommunen og diverse politikere, at få en milliontilskud til klubben fra
kommunen til anlæg af en sådan kunstgræsbane, hvorefter der for alvor er
kommet gang i projektet, og der blev sat et mål op om at få en bane allerede
her til vinter. Den målsætning har vi efterfølgende måtte justere lidt, da man
ikke bare skal have penge til anlæg af banen, men også en tilladelse til at
anlægge denne, og det har så krævet en del mere tid hen over efteråret,
herunder også med dialog med kommunen og forventeligt senere med
beboere nede på Havfruen, som ligger op til det sted, hvor banen er tiltænkt at
skulle anlægges.
Der har været gennemført en indsamling i Mejrup, som har ført til indsamling
af et beløb på ca. 165.000 kr. til anlæg af banen. MGU har også tilkendegivet
at ville støtte projektet med 200.000 kr., hvoraf de kr. 100.000 er fra et lån.
Der har været afholdt møde med Centerbestyrelsen omkring, hvordan
håndtering af banen, vedligeholdelse af denne og økonomien i en sådan bane
skal forløbe – idet banen skal oprettes i Centerbestyrelsens regi, men med
fodboldklubben som administrator for vedligeholdelse og økonomi på banen.
Den nye målsætning er, at banen nu skal anlægges i foråret.
•

På det sportslige plan for seniorer kan det nævnes, at det resultatmæssigt har
været et pænt forår for såvel Danmarksserie-damer som Serie 1-herrer. I
efteråret har det været lidt mere afpassende resultater, men begge førstehold
er dog forblevet i rækken.
Vort Serie 3 hold var dog igen tæt på oprykning med en 2. plads her i
efteråret.
På den mindre positive side kan det nævnes, at der har været afgang fra
nogle spillere på herrer senior hen over sommeren – som har medført, at man
har været nødt til at trække herrer senior hold fra turneringen.
På herrer senior siden har vi fra årets start fået tiltræden af Casper Daather
som træner for Serie 1, og vi glæder os meget til at fortsætte og forhåbentlig
udvide dette samarbejde hen over årene, der kommer.
Der er en positiv holdning både på herrer som dame senior, om at vi sportsligt
fremadrettet kommer til at stå rigtig godt, og samtidig er der en vilje og lyst til
at arbejde sammen på tværs af herrer og damer til fælles gavn, og til gavn for
hele klubben – og det lyder jo lige som sukker for formanden.

•

Jeg nævnte indledningsvis, at klubben og flere omkring denne har stået til
hæder i løbet af det sidste års tid – én af disse er Poul Jensen, som blev
indstillet blandt 8.500 andre fantastiske frivillige – og som selvfølgelig blev
udvalgt – selvfølgelig gjorde han det, for han har om nogen ydet en kæmpe
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indsats gennem årene for klubben – senest også med etablering af skuret til
rekvisitter ude på banen. Stort tillykke skal der igen lydes herfra til Poul.
•

Der har været ufatteligt mange aktiviteter i klubben i 2013, så jeg har valgt
ikke at nævne alt, for så vil det bare blive voldsom langtrukken, men det skal
dog nævnes de sædvanlige aktiviteter, der kendetegner klubben såvel indadtil
som udadtil, også er fortsat i dette år – fodboldskole for 21. gang, modeshow,
byfest for blot at nævne nogle af disse.

•

Der har været afholdt træner-lederfest – i anderledes omgivelser (igen et nyt
tiltag i år) – med strabadstur og efterfølgende spisning og hygge på Borbjerg
Mølle Kro. Man kan jo så se frem til, hvad der i givet fald skal ske næste år?
Familien Nicolaisen fik årets fodboldpris for deres altid fantastiske arbejde for
klubben – i et utal af funktioner.

•

Alt dette fører frem til afslutningen – og nok også højdepunktet – nemlig
nomineringen fra DBU af Mejrup til årets klub i DK.
Det er fantastisk, at Mejrup GU blandt mere end 1.700 klubber i landet, kan
blive nomineret til sådan en pris ved DBU Awards i aftes.
Det viser alle, at klubben gør og har gjort noget helt rigtigt – og det kan alle
omkring klubben godt klappe sig selv på skulderen over.
Selvom ikke alle eller alt er nævnt fra min side, så er det ikke ensbetydende
med, at det er glemt – der skal lyde en stor tak til alle omkring klubben for
deres indsats, stort som småt – det er med til at gøre klubben til det, som den
er – DK’s næsten bedste fodboldklub.
Det var ordene og beretningen fra det forløbne år.
Claus M. Klausen, formand, 12. november 2013
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