Mejrup Gymnastik- & Ungdomsforening
Fodboldafdelingen
www.mejrup-fodbold.dk
Referat bestyrelsesmøde 22. januar 2009
Tilstede: Gøran, Jens, Nicky, Thomas, Mette, Lise (referat)

Referat godkendt med nedenstående kommentarer:
Julekort sendes fremover pr. brev (ikke mail)
HB ansøgning - fik vi ikke
Boldrum – dunke skaffes - sponsorudvalg

Beslutning
• Senior kører ½ sæson nu. Ungdom stadig sommer til sommer. Kontingent
kører fortsat udendørs og indendørs hver for sig.
• Kontingentsats for senior: Forår 900, efterår 600, hele året 1.200 (ingen
tilbage-betaling ved stop). Medlemsliste senior laves omkring 1. marts,
girokort udleveres og betaling skal forfalde inden 1. kamp.
• Det skal påføres girokort, at kontingent også kan betales i kantinen, i centret.
• Kontingentsats for ungdom: Uændret.
• Udenlandstur for U14/U15: Der skal laves en spiseseddel til håndbogen – en
beskrivelser af, hvordan det skal køre fremover – procedure etc. Der kan evt.
være en pulje der tjenes penge til, egenbetaling kan så være et fast min. og
max. beløb – eks. min 800, max 1.500. Penge fra puljen overføres fra tur til
tur. Turen skal foregå hvert andet år.
• Et arrangement som de unge mennesker kan tjene penge til kan være, at
sælge FCM lodsedler i forbindelse med byfest-ugen. Lars Bræmer har en ide
med mål-aktier.
• Mininyx-udvalg: vi skal lige vide hvad det nøjagtig går ud på. Opgaven med
sponsorer blev klaret før jul.
• NYX skal fremover være fast på dagsordnen – vi har rykket bestyrelsesmøder
frem til 3. mandag i måneden af den grund, så vi kan nå at få materiale med.
Drøftelse/Analyse
• Samarbejde pige/junior: Mejdal – Mejrup (Tvis), (muligvis Måbjerg, de har dog
selv en del) Gøran retter henvendelse til Mejdal ang. samarbejde fra efterår
09. UU samler op på hvor mange junior-piger vi har til næste sæson.
• FCM kontaktperson: Jens N. finder en person – eks. Claus Toustrup eller
Claus Fynbo Larsen.
• McDonalds Cup, Kommunemesterskaber indendørs, fodboldskoler, Jyske
Bank Cup- der skal lægges beskrivelser ind i håndbøgerne med procedure.
• Mette har købt vaskemaskine – er ikke leveret endnu – Mette rykker.
• Lønnet efterlønner ikke fundet endnu – der skal arbejdes videre med dette –
Thomas spørger i senioridræt.
• Ved forældremøderne skal der findes en forældre for hver årgang – ved disse
forældremøder skal tipskuponen deles ud. Visionsudvalget skal arbejde videre
inden tipskuponen kan færdigøres. Den skal udarbejdes udfra handleplaner
herfra.
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Orientering
Bestyrelse
Formand:
• Pia har lavet oversigt over sidste sæsons kampledere. Ellen får opgaven at
kontakte de tidligere og får listen opdateret til sæsonstart.
• Gøran tager til hovedbestyrelsesmøde 5/2-09.
• Kassereren køber 3-bold netbane.
• Forårsfest/opstartsfest u-trænere – droppet.
Kasserer:
• Regnskab sendt ind – foreløbigt 11.000 i overskud – regulering for el og OK
penge mangler. Fællesidrætspenge mangler også at indgå i overskuddet. Vi
forventer ca. 40.000 i endeligt overskud.
• Der skal laves et udvalg på to-tre personer hvor et budget for 2009 udarbejdes
– Mette, Gøran + evt. en mere.
• Gøran har fået en kontakt, der vil sende aflagt fodboldtøj til Afrika. Thomas
sørger for forsendelse/aflevering.
Næstformand:
Sekretær:
Menigt medlem:
Sponsorudvalg
• Begge sider af ny opvisningsbane er stort set fyldt op med bandereklamer.
• 7/3-09 indendørs fodbold-arrangement for alle sponsorere – med let
traktement. Thomas Thomasberg kommer og fortæller lidt.
• 11/6-09 golf-arrangement ved Borbjerg Mølle Kro.
• Derudover kommer der et efterårs-arrangement.
• Underskrevne kontrakter med sponsorerne skal omkring Thomas, som sender
videre til Mette.
• Alle dunke skal kasseres – de må ikke gå i arv. Vil sponsorudvalget finde en
sponsor af drikkedunke? Antal: seniorafd., + ældste årgang (U15) ca. 100 stk.
Ungdomsudvalg
• Orientering: Costa Brava Cup er valgt som destination i efterårsferien 2009,
for kommende U14/U15 Drenge og piger. (se i drøftelse/analyse)
• Trænermøde er torsdag den 29/1 – Kirsten, Gunnar og Thomas står for dette
møde.
• Forslag fra UU i forhold til u-træner lønninger: de der træner èn gang skal hà
600, de der træner to gange skal hà 1.200 …. Bestyrelsen vil ikke skelne
mellem en og to træninger, men er enige om, at alle skal have en stigning i løn
– forslag: U13, U14, U15 får trænere 1.200, U12 ned til U8 får trænerne 900,
U7, U6, U5 får trænerne 500. Hjælpetrænere (de unge) får det halve (i forhold
til trænere).
• Forslag om tøj: t-shirt + shorts til nuværende trænere, træningsdragt +
hættetrøje til nye trænere. UU samler størrelser.
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•
•

Lise kontakter Kirsten for nærmere information om hvilke hold der mangler
trænere og hvor mange.
UU kontakte assistenter fra fodboldskole. Mette kan oplyse emner.

Ungdomskonsulent
Senior udvalg
• Nicky Nielsen og David Staal udgør det nye seniorudvalg, men en betingelse
er, at der findes et medlem mere. Mulige emner: Lars Bræmer, Lars Nielsen,
Søren Strøm, men gerne en fra Dame-Senior for at inddrage kvindesiden.
• Trænere 2009/2010: Peter Gade træner fra sommer 2009 senior 1. holdet.
Peter vil være spillende træner, men derudover skal der være en
hjælpetræner som skal stå ”på sidelinien”.
• Thomas Mølgård har meldt fra til, at hjælpe med træningen – der skal findes
en ny. Et emne kunne være Steffen Kjær. Personen skal fungerer som
hjælpetræner og holdleder. Målmandstræneren er desværre hoppet fra.
Adhoc udvalg
Fodboldskole:
• Microfodboldskole: Lars Nielsen vil gerne være trænerleder, Bodil og Mette er
skoleledere – der skal findes 4 trænere, U14/U15 skal være hjælpetrænere.
• Fodboldskole: Mette er skoleder og Bodil er skolelederassistent, Thomas er
trænerleder.
• Mette kontakter DBU ang. køb af materialesæt.
• Thomas Thomasberg forsøges arrangeret til et arrangement i løbet af
fodboldskoleugen.
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