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For et år siden opstartede vi et sponsorudvalg. Ungdomsudvalget var nedsat. Senior
var der, én materiale mand blev til to og vores kampfordelere var der som
sædvanligt.
Sponsorudvalget Jens, Søren, og Pia Møller har gennemført flere tiltag fx skrab, så
det kommercielle samarbejde med FsMidtvest er kommet op at stå igen. Der er
blevet fundet sponsorer og der har været gang i den hele året. VIP-fest med 25
deltagere fra klubbens sponsorer. Fodboldkamp (FCM) og spisning – sponsorudvalg
tog sig af sponsorerne – en god dag. Bander er blevet flyttet fra opvisningsbanen.
Seniorudvalg har vi haft stor gavn af: Martin, Kristian og Thomas. De har bla.
medvirket til fjernsynets sportskanal i centret, da de gerne vil samle folk dernede
efter kampe/træning. Jule-five-a-side er arrangeret igen i december.
Vi har kvindehold – men dem dækker seniorudvalget ikke rigtigt.
Det er ikke lykkedes at finde en 2. holdstræner trods ihærdige forsøg. Vi må kigge på
at gøre det bedre.
Kampfordelerne kører jobbet fuldstændig suverænt og de fik også ros til
afslutningsfesten af Lars Nielsen.
Ungdomsudvalg trækker store læs! Flot. De har fx holdt vores eget trænerkursus. De
har styr på trøjer, i samarbejde med sponsor. (nye trøjer fra Wejlstrup.) Udvalget har
valgt en kontaktperson for alle hold – og det fungerer godt, hører vi også fra
trænerne.
Dommerudvalg dvs. én mand – Per Nielsen-, der er aspirantjæger og som har skaffet
to lokale dommere. Per arrangerede en aften med Arne Rindom – både for senior og
ungdom – det gav mange fif.
To ad hoc grupper:
Julestævne, hvor de er 5 Steen Pedersen, Flemming, Bjarne Brogård, Søren
Christensen, Per Nielsen og Torben Højgård.
Fodboldskolen: Mette og Bodil. Det var dejligt, at der var en trænerkonsulent på i år,
da det gav mere tid til lederne og det højnede kvaliteten. Næste år er der lidt penge i
det, da DBU har lagt det ind under talentudvikling. 18 mill fra uefa og 18 mill fra dbu
som gør gavn også i fodboldskoler.
Vores materialemænd skal have ros for den orden de holder!
Ovenstående var om alle de dejlige medhjælpere.
Til trænerleder/afslutning, kunne vi med glæde invitere ikke mindre end 65 personer
ind. 51 incl. partnere deltog til festen.
Per Nicolaisen fik årets fodboldpris til afslutningsfesten bla. pga. han tog initiativ til at
arrangere modeshow igen. Tak for en fantastisk positiv indsats i 2007.
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Sølvregn i Mejrup til sommerens byfest. Gunnar med en DBU sølvnål og Bodil og
Knud Møller med en JBU sølvnål.
Klubben har haft gang i at optimere MGU’s hjemmeside, men vi starter med en egen
hjemmeside til ca. januar for et mindre månedligt beløb. www.mejrup-fodbold.dk
Klubben har ridset regler op vedrørende alkohol.
Taget initiativ til lægetasker til hvert hold.
Kioskens åbningstider har vi haft fokus på.
Bestyrelsen har gang i udviklingsproces med Peter Tornbo årsplan og en håndbog,
der udvikles hen ad vejen. Visioner er ved at blive udarbejdet af et visionsudvalg:
Thomas, Lotte, Kristian og Gøran.
Til Byfest var der mange hjælpere og det er gået godt – der har ikke udad af til været
generende huller i skemaet. Trænere og bestyrelse blev inviteret med til halbal, det
vil vi gerne gøre igen for det var dejligt at få lov at hædre med en fest for trænernes
indsats.
Der har været 3 mand på Store Trænerkursus i Randers og 4 til målmandstræner
kursus i Ikast.
Vi har mistet opvisningsbanen, det opleves at trække ud. Vi afventer fortsat et
banemøde vedr. præcis placering. Der er nu bevilget penge til museums
udgravninger og vi skal ikke regne med bane inden i 2009. Den endelige placering er
ikke aftalt endnu. Planen er at banen skal ligge ude mod nordvest op ad Viborgvej
bag højen og træerne.
Gøran har været med i formandsklub i DBU med fokus på udvikling af formand og
klub, heri også gratis forplejning og en landskamp. En oplevelse at være med.
Vi har i 2007 haft en dygtig kasserermedhjælper, Hanne Littau som udskriver
kontingent. Lars Flyvholm gik af d. 1. april, så det har været et hestearbejde, da vi i
bestyrelsen selv har varetaget kassererfunktionen indtil nu.
I april 2007 syntes vi i bestyrelsen, at vi hellere måtte gøre noget ekstra positivt – så
vi inviterede udvalgsmedlemmerne til nærmere bekendtskabsfest privat.
Noget kan gøres bedre og blandt de ting er dommere til 7-mands, der har vi været
uheldige med at nogle af dem vi har fundet ikke er dukket op / at der til nogle kampe
ikke er dukket nogen op! Det vil vi gøre bedre i 2008!
Klubtal: vi er steget i medlemstal med 40 fra 290 i 2006 til 330 i 2007.
Med stor tak til alle for indsatsen i året der er gået!
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