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Bestyrelsesmøde 16. februar 2009 

 

Referat af bestyrelsesmøde 16. februar 2009 

Tilstede: Thomas, Mette, Ellen, Gøran, Lise (referat), Per N. 
 
Referat 
 
Drøftelse/analyse 
 
Beslutning 

• Ungdomsudvalget skal sørge for, at en køreplan for fremtidig afholdelse af udenlandstur for 
U14/U15 spillere bliver udarbejdet og kommer i UU`s håndbog 

• Opstartsfest senior: køb og salg skal følge kiosken – fester med salg af alkohol skal følge 
kioskens bevilling 

• Samarbejde med Mejdal: Mejdal, Tvis, Måbjerg og Mejrup i samarbejde om U17 – møde i uge 
10 eller 11 omkring dette samarbejde – Gøran og Thomas tager med til mødet 

• Beskrivelser til håndbøger: Kommunemesterskab: Gøran – Fodboldskole: Mette – 
Microfodboldskole: Mette – Julestævne: Thomas – McDonalds Cup: Gunnar Jørgensen og 
Gunnar Kristensen – Modeshow: Per Nicolaisen  

• Ligesom NYX skal være fast punkt på dagsorden skal også Hjemmeside være det 
 

 
Orientering 

• Pia Jakobsen er i gang med, at revidere bestyrelsens håndbog og de forskellige udvalg skal 
sørge for, at få egne håndbøger revideret snarest – evt. med ekstra arbejdsbeskrivelser af 
aktiviteter 

• Udenlandstur U14/U15: Ungdomsudvalget har afholdt info. møde for spillere og forældre 

• Turen går til Barcelona, Costa Brava Cup, og foregår i efterårsferien 2009 

• Til mødet var der stort fremmøde og stor opbakning med mange positive tilkendegivelser 

• Der blev nedsat et turudvalg på to personer, blandt forældre, men en person mere vil snarest 
blive koblet på 

• Turudvalgets opgave er, at sørge for arrangementer som spillerne skal udføre, for at indtjene 
penge, så egenbetalingen til turen kan blive mindre 

• Ligeledes skal udvalget uddelegere små opgaver til forældre, som har tilkendegivet, at ville 
yde en indsats i denne forbindelse 
 

Bestyrelse 
Formand: 

• MGU bestyrelsesmøde: vi kan ikke opfylde byfestudvalgets ønske om så lidt træning/kampe 
som muligt i byfestugen – vi kan ikke aflyse  

• Lise går til UU i forhold til bedre oprydning efter 7. og 8. klasser når de har været i hallen – 
både fodbold og håndbold har fået en henstilling fra centret til hovedbestyrelsesmøde 

 
Næstformand: 

• NYX: Pia bliver spurgt – ellers tager Ellen det indtil Lise er helt ude af gym. afdelingen hvor 
hun overtager 

 
Kasserer: 

• Mette skal til møde med revisor indenfor de næste par uger 
 
Sponsorudvalg: 

• Budget for den nye bane + sponsoraftaler skal fremlægges på næste bestyrelsesmøde 

• Bestyrelsen ønsker, at sponsorudvalget er repræsenteret ved alle bestyrelsesmøder 
 
Ungdomsudvalg: 

• Ros til UU for et velforberedt trænermøde – der var stort fremmøde - alle trænere var blevet 
kontaktet i forvejen pr. telefon udover, at en indbydelse blev sendt ud 

 


