Mejrup Gymnastik- & Ungdomsforening
Fodboldafdelingen
www.mejrup-fodbold.dk
Bestyrelsesmøde 19.30 – 22.00

Referat 31. marts
Kode til kopimaskine: 7291
Besluttet:
Indkøb: Rekvisit kan købe rekvisitter til fodbold hos Sportigan.
Ved indkøb af personligt udstyr som fx målmandshandsker kan spilleren selv købe på
klubbens regning efter at Jens har sendt en mail (rekvisition) til Sportigan. Ved indkøb af
andet som rekvisit ikke køber, afklares med Jens eller formand/kasserer. Jens sender da en
mail til Sportigan.
Trænerinformation om kontingent, rådighedsbeløb, sponsorer, indkøb mv. udsendes i uge
14 af Pia til alle udvalg og trænere. Samt med info om klubaften, Vildbjerg Cup tilmelding d.
10/4.
Dommere til ungdomskampe 7-mands.
U14 dr. C spørges Kurt Sørensen – Pia
U12 dr. C spørges Jan Thoustrup – Pia
U10 dr. B Herre senior
U10 dr. C spørges Gunnar Jørgensen – Pia
U9 dr. B Stævne
U14 pi. C herresenior
U12 pi. C spørges Lars Kok – Ellen
U10 pi. B spørges Jan Kviesgård – Pia
Andre mulige: jens Eg, Ole Kirkegård.
Drøftet:
Kommunemesterskab marts 2008.
Skal hjælperne have en erkendtlighed for indsatsen? Når vi afgør om klubben skal give
erkendtlighed for en frivillig indsats, da bør vi skelne mellem hvorvidt hjælperne har ydet et
stykke planlægningsarbejde og har ansvaret for arrangementet. Hjælpere på arrangemnter
en indsats på højde med andre frivillige og skal ikke have noget. Evt. kan de få lidt
forplejning.
TU2015
Det har været stramt med tilmelding og der har ikke været den bedste PR for projektet.
Måske er det også for hyppigt med træning hver 14. dag.
Hvordan vil vi gå ind i projektet, hvad er det vi vil som klub?
Er fordelen at et par drenge/piger fra hver klub kan træne med nogle ligestillede eller er det
for at udvikle elite?
Bør HB fjerne sin elitetræning for at de andre klubber og forældrene kan være med på
ideen?
Har vi brug for at gøre gode spillere bedre?
Eller gøre bredden bedre?
Eller blot tilbyde 3 gange træning hver anden fredag.
U11 + U12 er hjemme i klubben. De vil have ekstra træning.
Gøran fortsætter med samarbejdet på baggrund af ovenstående.
Orienteret:
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Kommunemesterskaber arrangeres igen i efteråret 2008, da man ønsker at prøve at holde
det ved opstart af indendørssæson for at ”fange” interessen for spillet.
Det er skolen der sender klasser, klubben tjener lidt penge. DGI arrangerer.
Vi taler lidt om dette mesterskab contra skolefodbold, JBU. Hvad vil klubben? Drøftes næste
møde.
Holdninger og handlinger - DVD.
Har vi et behov for at drøfte og udvikle os ift. holdninger og handlinger? Vi har ikke et behov
ud fra problemer i hverdagen, men behov for at få et fælles værdisæt og retningslinier til at
handle ved problematiske situationer eller uheldig adfærd.
Det skal tænkes ind i visionerne og ungdomskonsulentens opgaver skal afklares.
Økonomi:
Senior budget: Thomas og Mette vil udspecifisere 2007 regnskab for at få overblik over
forbrug i de forskellige afdelinger.
Regnskab er godkendt og fundet fint.
Kasserer har søgt tilskud til 322 medlemmer, det største tal nogensinde tror hun.
Forældrehjælp:
Ellen og Pia evt. Kim mødes med gymnastik og håndbold (et par stykker fra hver) og Klaus
Gertsen, JBU for at få ideer til, hvordan vi øger inddragelsen af forældre i klubberne. Vi ser
frem til samarbejdet. Møde d. 7. maj kl. 19.00.
Sekretær:
Hjemmeside og Nyx sætter vi fremover på som punkter til hvert bestyrelsesmøde, så vi får
koordineret vores indlæg. Pia henvender sig til Bodil vedr. rækkefølge og udeladt indlæg.
Ungdom:
Pia ønsker, at udvalget lige vender haltiderne i de to haller til efterårets indendørs. Senior
ønsker to timer tirsdag aften i et par måneder.
Sponsor:
Vi har nu 8 sponsorer + Umbro (se Nyx eller hjemmeside). Afventer én sponsor og så går
tøjet i trykken!
Mette mangler at kontrakterne er helt færdige. Hun mangler også at vide, hvem hun skal
sende regninger til. Afklarer dette med sponsor snarest.
Pia laver en liste med forslag over hvem der skal have en klubdragt. Pia indkalder til en
aften, hvor man kommer og bestiller størrelse. Alle dragter bestilles på én gang, hvis
forhindret så bestil størrelse pr. tlf./mail.
Klubaften:
Alle sørger for at profilere aftenen og ”lokke” vores medlemmer og andre interesserede til, så
det bliver en succes for sponsorer og dermed klubben.
Praktiske ting ved det nye tøj mv:
Mærkning af tøj, lægetasker og tasker: Jens evt sammen med Thomas finder en løsning.
Sponsor og sponsoragent
Sponsorskilt ønskes hængt op i samarbejde med centerbestyrelsen.
Reklameskilte udendørs er bestilt. Jens melder dato ud og ringer efter hjælp, når de skal
sættes op.
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Seniorudvalg:
Opstartfest inden så længe – sammen med damerne??
Der er fundet et sæt tøj til damesenior.
Boldrum:
Trænger til en oprydning og opstramning på orden.
Strategi: navnemærkning må hjælpe. Pia skriver om oprydning til trænerne og om at holde
styr på ting og rum.
Suppleringslager af tøj placeres et sted aflåst, så det ikke blander sig med det, der bruges.
Boldrummet skal kun indeholde, det er bruges til hverdag.
Ungdomsudvalg rydder mapper mv. ud.
Mette sørger for gavekort til seniortræner.
Privat spillerkøb i Sportigan – vi får ikke rabat på indkøb i butikken, men Sportigan vil
gerne afholde en klubaften, med mulighed for rabat.
Hjemmeside haft over 1200 besøgende i marts (600 i februar).
Kristian Larni har desværre valgt at holde i seniorudvalget, men fortsætter som spiller og i
visionsgruppen. Tak for indsatsen til Kristian og god fornøjelse som Struer-borger.
Næste Nyx sætter Mette tekst ind med sponsorer.
Fodboldskole er udsolgt – 224 deltagere. Assistenter udvælges inden længe, vi ønsker at
højne kvaliteten. Bodil og Mette laver retningslinier for alkohol til aftenfesten torsdag.
Dommerfodboldskole bliver måske til noget i samarbejde med andre omegnsklubber.

Næste møde:
Punkt til årsplan: drøfte fælles cupdeltagelse fx Vildbjerg Cup.
Det gamle tøj – til næste møde
Visionsgruppens næste møde:
OBS. Møde d. 23. juni er flyttet til d. 16. juni!!!
Mødeplan 2008 - Sidste mandag i hver måned:
28. april, 26. maj, 16. juni, 25. august, 29. sep., 27. oktober, 24. nov.15. dec.
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