Mejrup Gymnastik- & Ungdomsforening
Fodboldafdelingen
www.mejrup-fodbold.dk
Referat af bestyrelsesmøde 20. april 2009
Tilstede: Gøran, Ellen, Lise (referat), Thomas, David
Referat: Godkendt
Drøftelse/analyse
• 2. holds træner, efterår:
Gøran og Thomas tager kontakt til emner – har høj prioritet
• Sti/parkering St. Claus – fastholdelse af spillere:
Vi vil gerne hà et skilt ved brandvejen mellem bane 2 og 3, der siger ”Al indkørsel og parkering
forbudt”, Ellen tager kontakt til kommunen – vi skal hà børn/unge (alle) til, at parkere ved
centret, hvilket gerne skulle fremme det sociale i centret
• Boldrum – regler:
Thomas har lavet et regelsæt som rundsendes til resten af bestyrelsen – Poul har godkendt
• Der mangler boldrum:
Evt. flytte nogle ting til kælderindgangen, så flere rum kan etableres i det eksisterende rum
Beslutning
• Stategimøder besty./udvalg:
Bestyrelsen ønsker et møde med hvert af udvalgene, en gang om året pr. udvalg
• Dato besty.møder:
Laves om så det efter sommerferien bliver hver 2. mandag i måneden, dvs. august 10 (er
aftalt) – september 14 – oktober 5 – november 9 – december 14 (er aftalt) – dette kører videre
i det nye år (Lise laver oversigt til bestyrelsen senere)
• Byfest – invitationer:
Trænere/ledere bliver inviteret – et krav er, at man med en billet fra fodboldafdelingen SKAL
sidde ved fodboldbordene (kommer med i indbydelsen + ægtefæller skal selv betale) – Pia
sender skabelon til indbydelse, til Lise, og Lise sender indbydelse ud
• Møde UU/besty. – Klaus Geertsen:
Der bliver aftalt et møde – Gøran tager kontakt til Kirsten og Klaus Geertsen
• Godkendelse af håndbogens nye sider:
Ellen og Lise læser igennem
• Fremtidig webmaster:
Vi laver en note til NYX – kommer med i maj nummeret
• Nyhedsbrev fremover skrives af:
Gøran overvejer – Gøran foreslår, at nyhedsbrev udsendes 4-6 gange om året
• Hvem laver B&U konsulentens funktions- og arbejdsbeskrivelse:
Kontrakt er under udarbejdelse
• Bolde:
Skal have nye bolde – gamle skal skiftes ud + der skal indkøbes ekstra, da der er stor mangel
på bolde
• Ungdomsudvalg:
Skal tage kontakt til trænerne i forhold til, hvilke behov de har for bolde – trænerne skal give
oplysningerne videre til deres kontaktpersoner fra UU
• Telegrammer til konfirmander:
Gøran (tager tjansen i år) kontakter Mette for navne
Orientering
• Forældremøder – visioner:
Thomas har afholdt forældremøder med tre hold – visionsfolder og tipskupon bliver delt ud til
disse forældremøder
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Bestyrelse
Næstformand:
• Områdemøde i region 2:
Ellen deltog – kort referat fra mødet
Sponsorudvalg
• Stadion:
Arbejdet skrider planmæssigt frem
Ungdomsudvalg
• Hjælpetræner U11 drenge:
Er fundet
• Kvartalsspillere:
Bestyrelsen er af den opfattelse, at man i videst omfang ikke skal benyttes sig af
kvartalsspillere. Spillere der har samme årgang/er fra samme årgang, skal som udgangspunkt
spille med egen årgang, uanset klassetilhørsforhold. Men der vurderes fra sag til sag.
Seniorudvalg
• Status senior træning:
Der er stor opbakning til træning
• Omklædningsrum – flytning/socialt samvær:
Der er ikke sket videre i forhold til flytning af omklædningsrum
Seniorafdelingen har arrangeret fællesspisning for seniorer sidste torsdag i hver måned
• Nye udvalgsmedlemmer:
Der er kommet to fra dame-senior og David tager kontakt til andet emne fra herre-senior
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