Mejrup Gymnastik- & Ungdomsforening
Fodboldafdelingen
www.mejrup-fodbold.dk
Referat bestyrelsesmøde 27. oktober 2008
Tilstede: Mette, Gøran, Jens, Martin, Thomas og Ellen (referat)
Referat godkendt, der er dog ikke samlet sten på opvisningsbanen p.g.a
vandproblemer. Gøran kontakter Holstebro Kommune med henblik på banesyn
(vand, sten, hegn).
Desuden ønskes opdateret træningsoversigt over haltider til indendørs fodbold.
Drøftelse/analyse:
Årets fodboldpris offentliggøres til generalforsamling. Der modtages fortsat
indstillinger, skal afleveres til Gøran.
Aflønning af ungdomstrænere til ældste årgang: udsættes til næste møde.
Der er fundet træner til U15 drenge indendørs i indeværende sæson.
Orientering:
Formand:
Generalforsamling er annonceret i Nyx. Evt. 2 nye kandidater til bestyrelsen. Jens og
Bente arr. ost, rødvin og kaffe. Mette fremlægger foreløbig regnskab. Gøran
aflægger formandsberetning.
Kommunemesterskaber i indendørs fodbold forløb ganske glimrende og gav et pænt
overskud.
Kursus i personlig effektivitet: Mette, Jens og Thomas deltager den 27/11-08.
Julekort sendes ud af Pia og Gøran til alle trænere.
Kasserer:
Regnskabet ser fornuftigt ud. Regnskabsopgørelsen viser at sponsor
indtægter/udgifter balancerer.
Kontingent indendørs bliver det samme i denne sæson som i 2007/08.
Klubben betaler for deltagelse i JBU`s indendørs turnering samt vores eget
julestævne (ungdomshold). Hvis ikke man deltager i turnering betaler klubben for 2
stævner (det ene skal være vores eget julestævne).
Hvem får hvilke godtgørelser/erkendtligheder? Er egentlig ganske klare. Fremover
skal arrangører af diverse stævner/cup belønnes med 3 flasker vin til ca. 150 kroner.
Det være sig skolefodboldstævne, julestævne, fodboldskole, Mc Donalds cup og
øvrige.(og runde fødselsdage)
Resten af året er det Gøran og Ellen der står for indkøb og aflevering af disse
erkendtligheder. Herefter kan det evt. være en sekretæropgave.
Dommergodtgørelse for ansvarlig person til 7 mands kampe får godtgørelse på 500
kroner. Pia sender oversigt til Mette.
Træner/leder fest aflyses p.g.a manglende tilslutning. Mette sender mail. Fremover
vil træner/leder afslutning altid blive lørdag i uge 43.
Ungdomsudvalg:
Pigeraketten: har ikke overskud hertil i 2009.
Fodboldskole uge 28 Mette søger mulighed for afholdelse igen i 2009, igen med 224
deltagere.
Mikrofodboldskole: ansøgningsfrist 1. december. Bente drøfter dette med
ungdomsudvalget. Mette kontakter evt. emne til leder.
Svært at få ulønnede ledere til de ældste årgange.

Bestyrelsesmøde 27-10-08

1

Mejrup Gymnastik- & Ungdomsforening
Fodboldafdelingen
www.mejrup-fodbold.dk
Undgomskonsulent:
Ønsker at deltage i ungdomsudvalgets møder, Bente sørger for invitation til næste
møde.
Indendørs træner kursus. Thomas vil arrangere dette sammen med JBU.
Jyske Bank Cup: fremover ønskes deltager fra ungdomsudvalg.
Der indkøbes DVD`er om coervertræning.
Sponsorudvalg:
Sponsoraftale med Superkiosken, der arbejdes skyndsomt videre.
Ingen julevin til sponsorer i år, i stedet sendes formandsberetningen ud på mail.
Seniorudvalg:
Træner forår 2009 er på plads. Lars Nielsen fortsætter med 1. holdet. Rene Jensen
fortsætter som holdleder for 2. holdet. Thomas Mølgård fortsætter som
holdleder/træner for 3. holdet.
Træner efterår 2009. Afløser for Lars Nielsen: Thomas og Gøran taler med aktuelt
emne.
Stort ønske om afslutningsfest for seniorafdelingen.
Der ønskes nye medlemmer til seniorudvalget, også gerne repræsentanter fra
damesenior.
Generelt:
Fodboldafdelingens vaskemaskine er gået i stykker. Gøran indhenter nye tilbud.
Forslag om MGU`s nye fælles hjemmeside ser rigtig flot ud.
Næste møde er 15. december 2008.
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