
 

Bestyrelsesmøde 
Referat 29. september 2008 
 
Referat godkendt. 
 
Tilstede: Mette, Ellen, Pia J, Gøran, Jens, Thomas, Gunnar K. 
 
Beslutning 
Generalforsamling er ændret til den d. 17/11, så vi kan nå at få i Nyx mv.  
På valg er Gøran og Pia. Gøran genopstiller. Pia gør ikke. Der skal helst findes nogle 
interesserede på forhånd. Snarest muligt.  
Bestyrelsen indsender forslag til generalforsamling om at udvide bestyrelsen.  
 
Stensamling: Mettes fodboldpiger ordner det, fredag eller lørdag.  
 
Ledige haltider. Fakta: Fredag har fodbold begge haller 14-23 og 17-23. onsdag 17-
23. Vi har hallen i perioden fra 1/8 til 31/3. Vi har i alt 20 timer. Vi har booket 13-14 
timer.  
Ledig tid gammel hal: fra fredag kl. 21.30. Nye hal: 18-21. (U11 har d. 4/10 booket 
sig til kl. 18.00-19.00). 
Vi arbejder videre med at leje hallen ud til andre. Pia indhenter tid fra damesenior. 
 
 
Drøftelse 
Årets fodboldpris: der skal indstilles personer til prisen senest næste 
bestyrelsesmøde. Med begrundelse. 
Priser for særlige indsatser – jbu og dbu nåle. Vi vil gerne indstille til Holstebro 
idrætsforbunds pris næste år.  
 
Aflønning: Vi ønsker at holde fast ved at ungdomstrænere er frivillige og ikke lønnet. 
Men vi drøfter at de ungdomstrænere, der står for U 15, junior og ynglingeholdene 
om de evt. skal have noget fremover, da det kræver mere fx trænerkurser og andre 
evner end de yngre hold. De store hold er det generelt ikke en almindelig forælder, 
der kan træner. Med en aflønning stilles dermed også krav til indsats, erfaring og 
trænerkurser. Drøfter videre næste gang. 
 
Trænerstatus senior: en 1. holdstræner to gange i ugen og en træner nr to der 
kommer to gange i ugen til 2. holdet. Så en holdleder til 3. holdet. Evt. en holdleder til 
4. holdet.  Derudover en 1. holds holdleder der kommer kun til kampe. På damesiden 
en træner til holdet. 
Aflønning til:  
Holdleder for 1. hold: Svarende til ungdomstræner. 
Holdleder for 3. hold er som ungdomstræner og tlf. godtgørelse på kr. 3000.  
 
Gamle fodboldpapirer. Referater vil vi beholde og bilag smides ud ved mere end 5 år. 
Ellen og Gunnar ordner det.  
 
Orientering 
Bestyrelse 
Julestævne: Det ønskes at der er en fra Ungdomsudvalg der går med i adhoc 
gruppen, Gunnar vil gerne være fri for at ungdom deltager, idet det plejer at være 
selvkørende – vi fortsætter uden ungdom. Gruppen består nu af Torben, Flemming, 
Steen, Thomas og Bjarne Brogård. 



 

Deltager til kurset ”personlig effektivitet”, JBU sammen med Gøran: Ellen eller Lotte – 
Gøran finder ud af det og tilmelder. 
 
Jbu årsmøde: Gunnar og Gøran deltager d. ??/? i ….. 
 
Opfølgningsmøde Formandsklub Gøran deltager alene. 
 
Senior 
Træner/holdleder til seniorafd.: Thomas arbejder videre og clearer af med 
seniorudvalg og laver aftale med Gøran og Mette.  
 
MGU hjemmeside: Thomas været til møde i MGU. Siden bliver med vores 
leverandør, MCB.  
MCB leverer en pakke, så alle afdelinger nu kommer på med link til én fælles side. 
Mgu.dk. 
 
Thomas rykker Jonas for skur ved banerne 
Husk at melde til Per første gang man kommer til indendørs. 
 
FCM tilbud: Gøran anskaffer flyers der fortæller om at når en person melder sig ind, 
får Fodbold 40kr. pr. person. Trænerne får flyers til uddeling til hvem de vil.  
 
Ungdom 
Kommunemesterskaber d. 25 og 26. oktober: Gøran regner med at damesenior vil 
være hjælpere til diverse opgaver, sportsboller mm. Vi skal have sikret at der er god 
mulighed for at handle mad. 
bekymring for, hvordan finder vi dommere nok. Pia sender mail rundt til trænerne: 
Dommer med tid og opgave. Gøran er koordinator for mesterskabet. 
  
Mc Donalds cup: gav et godt overskud. Bente og Lise har lavet en evaluering som 
gennemgås med Gunnar J. Vi vil sikre os at det fungerer bedre næste gang med Mc 
Donald og mindre kø ved maden. 
 
Gunnar fortæller at baner med net omkring demonstreres i Viborg til 
damelandskampen, hvor U11 pigerne tager til. 
 
Vi mangler nogle af vores 3 mands jyske bank mål. Efterlyses til alle trænere via 
mail. Alle spillersæt indhentes. Mette skriver!  
 
Vi fik ikke en pris for sund fodboldskole. 
 
Sponsor 
Der har været møde om ny hovedsponsor. Superkiosken, det er sat i gang.  
Bestyrelsen skal underskrive en aftale. Jens tager kontakt til Lars, da han bør være 
ansvarlig. 
Banesponsorer på banen mod Viborgvej er klar i 2010. Bræmer begynder at tegne 
”midlertidige” sponsorskilte nu. 
 
Claus Fynbo Larsen bliver nyt udvalgsmedlem. Velkommen til! 
 
Adhoc 
Stadiongruppen venter vi på – Jonas 
Visionerne: Vi kan godt lave folderen færdig nu og lave handleplan. Thomas sender 
visionsudkastet til Jens. Snarest mødes Lotte, Gøran og Thomas og afrunder 
processen til det videre handleplan.  



 

 
Ungdomskonsulenten bliver spurgt om, hvor meget han kan bruges. Det afklares 
løbende og Thomas vil gerne deltage til ungdomsudvalgsmøderne.  
 
Runde Fødselsdage – Ellen køber og Pia uddeler. 
 
Nyx:  
Generalforsamling og klubsiden. 
 
Næste møde:  
Godtgørelse/telefonpenge hvad giver vi fremover: næste møde hvor Pia medbringer 
tidl. beslutning. Mailes til Mette, så vi har et forslag med næste gang. 
 
Erkendtligheder også til næste møde. 
 
 


