Mejrup Gymnastik- & Ungdomsforening
Fodboldafdelingen
www.mejrup-fodbold.dk
Referat bestyrelsesmøde 28. april 2008
Deltagere: Gunnar K, Gøran, Mette, Thomas, Jonas, Martin, Jens, Ellen
Besluttet:
Gavekort til trænere 600,- samt træningsdragt og sweatshirt
300,- til hjælpetrænere samt træningsdragt og sweatshirt.
Gavekortet udstedes til Sportigan, Jens Nicolajsen laver dem, når han får besked om
antal. (Pia kommenterer ved gennemlæsning af referat om ikke det var ikke en ide at
give penge kontant i stede for, når vi ikke får rabat? Kan udleveres til byfest).
Gaver/opmærksomhed er svært at håndtere og huske alle ved ex. konfirmation.
Fremover til hjælpetrænere, der konfirmeres på 150,-. Fortsat alm. telegram til
spillere.
Runde fødselsdage fra 40 år/bryllup/sølvbryllup/guldbryllup/begravelse gives 150,- til
alle personer på listen over fodboldorganisationen. Pia sørger for at få opdateret liste
over alle med fødselsdato og år.
Byfest invitationer til alle trænere og faste udvalgsmedlemmer
(ungdom/senior/sponsor/rekvisit og bestyrelse), ikke til evt. ægtefælle. Pia laver
invitationer.
FCM skrab 500 stk. Klubben får 7,5 kr. pr. solgt lod, sælgerne får heraf 2,- pr lod til
holdet. Søren sørger for at dele dem ud til holdene.
MC Donald stævne 6/9-08, udendørs stævne i Mejrup med ca. 100 hold. Klubben får
20 stk 5 mands mål eller 10 stk 5 mands mål + penge for afvikling af stævnet.
Tovholder Pia+ Gøran. Gunnar J. vil gerne være adm. medarbejder denne dag.
DGI stævne i Mejrup 17/5-08 U8/U10/U12 piger. Tovholder Gunnar Kristensen, som
melder et hold til i hver række.
Lars Nielsen og Kim P. vil gerne afholde socialt arrangement for klubbens trænere.
Klubben vil bidrage med 75,- pr. person til fortæring.
Senior
Første halvdel af turnering spilles fra august 2008. kontingent opkrævning i dec/jan
for foråret 2009 på 750,-.
Forlængelse af seniortrænere. Lars genforhandles 1. maj og Kim til september.
Sponsorevent – positive tilbagemeldinger, men ikke så mange fremmødte. For at
trække flere til, kunne klubfolderen have været udleveret til alle spillere.
Drøftet: (det drøftede er ikke vedtaget endnu)
Ungdom
Vending af turnering – ombrydning efter sommerferien 2008, turneringsstart følger
herefter skolestart. Nye holdtilmeldinger igen efter ferien. I år kører det automatisk.
Turneringsmæssigt ingen ændringer resten af 2008 og forår 2009. Fastholder derfor
nuværende. Nye holdtilmeldinger kan foretages til efter sommerferien.
Dog være opmærksom på at ex. nuværende U7 efter sommerpausen hedder U8.
Ungdomsudvalg sørger for at forlænge trænere til sommeren 2009.
Kontingent betalinger fremover vil være nemmest at administrere, hvis der betales for
et helt år – altså både udendørs og indendørs på samme girokort. Kan dog give
problemer i forhold til håndbold, samt hvis man ikke ønsker at spille indendørs
fodbold.
Indtil videre er der betalt kontingent for resten af 2008.
Fortsat køb af klubdragter/tøj til god pris, Jens N. undersøger dette nærmere.
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Orientering:
Ekstraordinær generalforsamling i MGU`s hovedbestyrelse 14. maj kl. 20.00.
Lars Bremer fremlægger et udkast til generalforsamlingen vedrørende evt. ny
fællessponsor for MGU.
Besværligt at skulle tage fodboldstøvler af/på for at passere kantineområdet.
Pia og Gøran sender brev til centerbestyrelsen herom.
Møder skal bestilles i god tid også i udvalgene.
Ved træningskampe skal der endvidere reserveres omklædningsrum.
Talentudtagning:
10 piger fra MGU har deltaget i udvælgelsen U11/U12, der skal udvælges 17 i alt.
3 drenge U11 fra MGU har deltaget.
Kontakt til ikke udtagne spillere går direkte til klubtrænere og ikke forældres Email. Gøran taler med Kim P. herom.
Kasserer: mange udgifter i øjeblikket, men også begyndende kontingentindtægter.
Thomas ønsker liste over mgl. kontingent indbetalinger fra herresenior. Mette sender.
Alle flytninger/aflysninger og aftaler om nye kampe skal gå gennem kampfordeler.
Dommere til alle 7 mands kampe er faldet på plads. I stedet for herresenior skal der
stå Martin/Jonas. Liste ophænges på opslagstavle af Pia.
Nyx: fremover sendes alt til sekretæren senest d. 15. i hver måned, Pia sørger for at
det indleveres i tide. Kunne også evt. være Hanne Littau.
Haltider: tiderne til fodbold afd. i 2008/09 er:
i hal B (den gl. hal) fredag fra 14.00-23.00.
i hal A (den nye hal) onsdag fra 17.00-23.00 og fredag fra 17.00-23.00
Herresenior ønsker 1 time 1 gang i ugen i februar måned. Dette er svært at honorere,
så evt. aftale dette med Per i stedet.
Sponsortavle placeres ved nuværende fodboldindgang ved døren til hallen.
Rekvisit/boldrum: pladsproblemer i øjeblikket, der mangler flere skabe samt nye
skilte til på det enkelte skab.
Gammelt tøj flyttes indtil videre til ”lysrum”.
Thomas samt en person fra ungdomsudvalget kontakter rekvisit folken.
Hjemmesiden: kalenderen er tom. Gunnar og Gøran sender info angående stævner
til Thomas.
Næste møde 26. maj, 16. juni, 25. august, 29. september, 27. oktober, 24.
november, 15. december
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Punkter til dagsorden 26. maj
Beslutning
Køb af nye klubdragter og andet fodboldtøj hos Sportigan
Hvad gør vi med de gamle spillerdragter
Drøftelse/analyse
Vending af turnering
Webmaster?? Thomas har jo kun lovet at være det året ud.
Politik vedr. de unge trænere og fester som fodbold inviterer til.
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