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Seniorudvalget: Afbud

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. januar 2011
Referatet blev godkendt.
2. Opfølgning på bestyrelsens konstituering
Det aftaltes at fastholde konstitueringen.
3. Opfølgning på møde med MGU-forretningsudvalget
Gøran, Mette, Inge og Per deltog i mødet med forretningsudvalget den 17. januar. Enighed
om, at mødet havde været konstruktivt og positivt.
På mødet oplyste forretningsudvalget, at udvalget ingen intentioner har om at presse på for
aftale om fælles sponsorkoncept. Hvorvidt MGU skal have et fælles sponsorkoncept afhænger
helt af interessen hos de enkelte afdelinger. Der var på mødet enighed om, at der fortsat er
mange uafklarede forhold. Det er hensigten, at det udvalg, som er kommet med oplæg til
fordelingsnøgle, og som Mogens Wiese er tovholder for, arbejder videre med forslaget.
Forslag til klublokale og åbningstider for kiosken blev drøftet på mødet. Fodboldbestyrelsen
mener kiosken fortsat skal holde åbent i weekender i sommerperioden. En væsentlig
forudsætning for at opholde sig i fællesområdet ved kiosken, er at den har åbent. Gøran tager
en snak med Per N., og bestyrelsen drøfter åbningstider igen på næste bestyrelsesmøde.
4. Opfølgning på opstarts-/trænermøder
Gøran deltog i ungdomstrænermødet den 9. februar. Mødet var forløbet særdeles positivt, hvor
omkring 40 havde deltaget. Girokort var blevet udleveret og børneattester underskrevet. Til
mødet havde ungdomsudvalget udarbejdet en fin oversigt over træningstider, opstartstider og
forældremøder i foråret 2011. Gøran havde præsenteret en ny model for opkridtning af baner.
5. Samarbejdet med ungdomskonsulenter
Ungdomskonsulenterne deltog i trænermødet den 9. februar.
Gøran og Michael L. vil se på ungdomskonsulenternes oplæg til indhold for konsulentopgaven.
Der skal laves en kontrakt med ungdomskonsulenterne. Bestyrelsen er enig med
ungdomsudvalget i, at opgaven med at finde trænere bør være en fælles opgave for
ungdomsudvalget og ungdomskonsulenterne.
6. Henvendelse fra Mejdal GIK Fodbold om MTM-samarbejdet
Det blev aftalt, at Gøran præsenterer Mejdal GIK Fodbold for en model, hvor MGU indgår aftale
med Ove M, mod at MGU modtager kontingentbetalinger, og i øvrigt tilkendegiver at MGU
gerne deltager i et møde om MTM-samarbejdet. En aftale kan evt. være tidsbegrænset til 3 år.
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7. Deltagelse i FCM-områdemøder
Lars N. deltager i områdemødet den 15. marts i Thyborøn.
8. Gennemgang af håndbogen
Punktet blev udskudt.
9. Møder med udvalg
Møde med ungdomsudvalget:
Der var stor ros til Michael og ungdomsudvalget for materiale til og afviklingen af
ungdomstrænermødet den 9. februar.
Michael følger op på forslag fra Torben B. om deltagelse i trænerkurser.
Informationsfolder til trænere drøftedes, herunder forslag om mailadresse for hver enkelt Uhold. Michael sender folder til Ellen, som trykker den i 50 eksemplarer.
Gøran orienterede om DBU Jylland Region 2´s informationsfolder. Gøran giver Poul J. et antal
eksemplarer, der lægges i dueslag ved boldrum.
Michael undersøger om andre end Lars N. kan deltage i FCM-områdemødet den 15. marts.
Møde med sponsorudvalget:
Der afholdes indendørsfodboldstævne den 27. marts. Journalist Hans Krabbe er inviteret til at
holde et oplæg.
Bestyrelsen orienterede om møde med Lars B., og at MGU vil sende et brev til kommunen med
ansøgning om opsætning af hegn ved stadion mod syd samt opsætning af bandereklamer mod
øst som erstatning for eksisterende tårnskilte. Tårnur og indgangsportal ønskes bibeholdt.
Folder fra Sportigan/SporDirect med træningstøj drøftedes. Søren kontakter Jens N.
vedrørende bestilling af tøj til udvalg og bestyrelse.
Møde med seniorudvalget:
Der var afbud fra Lasse W.
Eventuelt
Emner til DBU Jyllands guld- og sølvnåle drøftedes.
Ellen kontakter Mette N. vedrørende byfest.
Udsendelse af konfirmandtelegrammer sættes på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde.
Gøran orienterer Lars N. og Dorthe B. om henvendelse fra DGI om uddannelsen ”DGI
Idrætscoach 1’eren”.

