Formandens beretning – MGU Fodbold
Året der er gået:
Ungdom
Der har været gang i meget hen over året lige fra fælles aktiviteter til gode oplevelser for den enkelte.
Vi har rigtig mange hold og flere at årgangene er meget store, hvilket giver store udfordringer med plads nok på træningsbanen. Holstebros største
fodboldklub.
Det er et positivt problem, men også noget vi skal være opmærksomme på og prøve at finde en læsning på.
Gode arrangementer som Fodboldskole, Ramsing CUP, Vildbjerg, Sneaker turnering og vores store gallafest for ungdom.
Vi har mange gode og engagerede trænere som både prøver at give deres egne oplevelser med fodbold videre, men samtidig har stor fokus på at
udvikle vores spillere. Vi mangler dog lidt trænere udefra til at komme og give vores spillere nogle nye udfordringer fra ca. U13 og op.
Vi har i samarbejde med Havfruen fået noget mere styr på lyset på kunstbanen, hvilket har gjort at denne vinter har forløbet noget mindre
turbulent med justering af lyset. Vi har dog ikke i det omfang som vi havde håbet kunne leje kunstbanen ud, hvilket i de fleste tilfælde skyldes prisen
som er for høj.
Senior:
Vi har fået et seniorudvalget op og kører og det har virkeligt gjort en forskel for senior afdelingen og kontinuiteten.
Virkelig stor senior dame afdeling med tre hold i efteråret. Stor oplevelse at spille mod Fortuna Hjørring.
Vi har sikret en god overgang fra tidligere trænere og til nuværende.
Seniorherre
De sikrede sig i efteråret at blive oppe i Jyllandsserien. Andet holdet ligger i serie 3 og der er fint lige nu.
Serie 6 holde har været udfordret af at en del af deres kampe er blevet aflyst i efteråret, hvilket har givet meget få kampe.
Oldboys:
Vi har i 2017 fået startet et oldboys hold op igen, hvilket har været godt for klubben således at vi også herfra er synlig i Mejrup og der har været rigtig mange ind over
holdet i løbet af året.
Bestyrelsesarbejdet
2017 er gået med at få styr på en masse ting for den helt nye bestyrelse.
Vi har lige så stille arbejdet med at få lavet nogle politikker og retningslinjer for vores og klubbens arbejde. Hvilket også har mundet ud i dette nye tiltag omkring opstart
af et nyt projekt omkring værdier for Mejrup fodbold. Dette skyldes at vi godt ville arbejde med visioner, men havde nok brug for at vide hvilke værdier som vi havde
som grundlag.

Fremtiden:
Værdi forløb i foråret. Arbejder på at få lavet en sti fra hallen til kunstbanen, for så at kunne slippe for helt så mange biler på storeclaus ved kunstbanen.
Længere ude i fremtiden en udvidelse af vores baneareal. 2018 bliver også året hvor vi skal arbejde med indkøb af nyt spillertøj for de næste 3-4 år.
Vi kunne også godt tænke os at få lavet budgetter for de forskellige afdelinger således at de ved hvad de har at arbejde med.
2017 var et godt og hektisk år, men vi håber på lige så mange tiltag i 2018
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