Mejrup Gymnastik- & Ungdomsforening
Fodboldafdelingen
www.mejrup-fodbold.dk
Referat bestyrelsesmøde 15. december 2008
Tilstede: Gøran, Thomas (referat), Lise, Mette
Ny bestyrelse konstitueret:
Formand: Gøran
Næstformand: Ellen
Kasserer: Mette
Sekretær: Lise
Medlem: Thomas
Referat fra sidste møde godkendt, med bemærkninger:
• U-træner løninger flyttes til næste gang grundet mangel på deltagelse fra
ungdomsudvald
• Insight kursus sat til 5-2-2009, Mette og Thomas deltager, Jens har meldt fra,
måske Ellen vil deltage? Gøran undersøger.
• Gøran sikrer at julekort sendes ud, Teksten er ok.
Beslutning
Ajourføre/evaluere håndbog, hvert udvalg ajourfører + evt. beskrive nogle
aktivitetsplaner
• Alle udvalg bedes opdatere (tages op næste møde hvor alle udvalg deltager)
Mødeplan for bestyrelsen 2009 (fx 3. mandag i hver måned.)
• Dette er ok, bestyrelsen mødes i 2009:
• 19/1 - 16/2 - 16/3 - 20/4 - 18/5 - 15/6 - 10/8 - 21/9 - 19/10 - 16/11 - 14/12
Der er undervisning for MGU hjemmeside d. 7/1, skal vi have nogen med?
• Lise deltager, Gøran spørger ungdomsudvalg
• Gøran melder tilbage til MGU
Drøftelse/analyse
Nedsættelse af et FCM kontaktudvalg
• Forslag: ungdomskonsulent, + en fra ungdomsudvalg + en ny (kontaktperson)
Vask af spillertøj i klubben, vaskemaskine – hvordan fremover?
• Mette køber vaskemaskine i Skave
• Ønske om lønnet efterlønner for at kunne hjælpe til med andre ting.
Damesenior samarbejde med andre klubber
• Samarbejde indgået med Måbjerg fra næste sæson
• Træner skiftevis Mejrup / Måbjerg
• Kampe ligeledes
• Nye kontingentsatser for dame senior sender Gøran til Mette
• Opstart i Mejrup første lørdag i feb.: 7/2 2009
Frivillig arbejdskraft
• Tipskupon kommer fra involveringsgruppen med henblik på at aflaste trænere
og andre der yder en stor indsats.
• Skal afleveres til alle forældre, senior o oldboys.
Ansøgning priser,
• Holstebro idrætsråd, Mette kigger på det.
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Orientering
Bestyrelse
Formand
• Banesyn møde med kommunen.
- At samle sten udsat til forår, da banen er for blød.
- Drænristene i nordenden sænkes og der bores små huller lige under
græs/jordoverfladen Drænrørene spules snarest
- Krat mod øst fjernes i foråret senest d. 31/5
- Beplantningen mod vest er udført
• Punkter fra minigeneralforsamling
- Tages op næste gang
Hjemmeside:
Hvad er aftalen/fremtid mht. sponsorreklamer på hjemmeside, hvad vil vi?
• Der skal ikke ligge billeder fra sponsorerne butikker, det er ikke en
reklameside
• Topbanner fjernes da det ikke giver noget når der kommer mange sponsorer.
• Ingen sponsorer kommer på før der foreligger en underskrevet kontrakt.
• Mette informerer sponsorudvalg og sponsoragent
Ungdomskonsulent
• Der arbejdes på trænermappe/manual, Idebank (øvelser+DVD’er)
• Boldrum:
- Der bliver lavet nogle regler sammen med rekvisit folkene
- Dunke flyder, alle kasseres og sponsorudvalg skaffer nye til senior og
enkelte andre hold. Dunke må fremover ikke gå i arv.
Senior udvalg
• Målmandstræner emne findes i senior afd. Selv henvendt sig. Thomas
arbejder vider med dette. Mette spørger yderligere emne for evt. samarbejde.
• Træner 2009-2010
- Emne hoppede fra. Nye navne undersøges.
• Senior udvalg 2009
- Har et par personer, arbejder på nogle flere
Adhoc udvalg
Visionsgruppe
Møde blev udsat, Gøran finder ny dato og indkalder. Skal være landet inden
ungdoms opstart.
Fodboldskole
Vi har 2 fodboldskoler i 2009
Alm. Fodboldskole (uge 28), og mikro fodboldskole (15. - 17. Maj)
Der er nedsat et udvalg på 7 personer, som fordeler opgaverne imellem sig.
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