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Fodboldafdelingens Minigeneralforsamling d. 17. november 2008 
 
22 fremmødte. 
 
Velkomst ved formand Gøran Jakobsen 
 
Valgt til ordstyrer: Gunnar Kristensen 
 
Gøran fremlagde beretningen for efteråret 2007 til efteråret 2008. 
Se beretningen på hjemmesiden. 
 
Kommentarer til formandens beretning:  

• Det indendørs kommunemesterskabet var et svært system og man havde meget 
travlt – så det er vigtigt at holde formøde og/eller sørge for, at det ikke er unge 
mennesker der sidder. 

• TU2015 træning for U10. Evaluering ønskes og hvad med næste år. Boldene står i 
klubben. 

• Forslag om at man til byfesten skal sidde sammen, når fodbold giver billetten. Så 
man mødes og ved hvem hinanden er, evt. et forarrangement.  

• Kunne byfestens lørdagsfest holdes udendørs, det kunne være godt, det er jo 
sommer.  

• Skal der gøres mere ud af modeshow fx et alternativt tilbud, så butikker får endnu 
mere PR.  

• Hvilke erfaringer har man haft med ungdomskonsulenten? Der er evalueret på møde 
før sommer, men også gerne evaluering fra bestyrelsen 

Den mundtlige beretning blev godkendt. 
 
Regnskabsorientering - Tallene er baseret på regnskab pr. d. 30/9 2008. 
Kontingenter: Regnskabet er i år opstillet, så man kan se hvad de enkelte hold har 
betalt/brugt.  
351 medlemmer i år. Vi har således forøget vores kontingentindtægter i år. 
 
Arrangementer: Byfest, julestævne, fodboldskole, modeshow, kiosksalg, diverse 
arrangementer for ungdom giver alle et overskud.  
 
Lokaler: Udgifter til halleje stemmer ikke for godt overens med kontingentindtægter for 
indendørs. 
 
Holdudgifter: Opdelt i år, så man kan få et godt overblik. Vi har brugt flere udgifter på 
holdene bla. på tøj og kurser, men udgifter til kurser må gerne øges.  
Udeblivelser og bøder er altså rigtig ærgerlige penge: faktisk 7650 kr i år!  
 
Andre udgifter: ingen særlige bemærkninger til udgifter som holdtilmelding, dommer, 
leder/trænerlønninger, baner, lys, boldrum, rekvisitter, holdpenge ungdom, holdpenge senior.  
Administration bruger flere penge nu fx hjemmeside, men denne udgift bortfalder fordi vi i 
MGU får den fælles indgangsportal. (fodbold beholder den samme hjemmeside som hidtil) 
Der er som forventet mange udgifter til sponsor i år, fordi der er nyt tøj. 
Renteindtægter er ikke med endnu i år. Vi skal måske kigge på kontotype og 
renteopgørelser. 
Klubben har pt. et overskud og har en egenkapital. Vi forventer et overskud. 
 
Kommentarer til regnskab: 
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• Hvad er forventning til indtægt næste år? Forventninger til sponsorsiden er, at vi får 
en væsentlig indtægtsøgning til næste år. Men der skal fortsat også investeres i 
forhold til pleje af sponsorerne og udstyr (fx banetårn). Ønsket er at få Mejrup Stadion 
til at være særdeles attraktiv for sponsorerne. 

 

• Ønske om differentierede og større trøjer til nogle hold, kom med ønskerne, så bliver 
det løst 

 

• Fodboldskole giver egentlig ikke særligt stort overskud. Ønsker at få vurderet 
indsatsen i bestyrelsen, så arbejdskraft og nytte/udbytte vurderes.  

 
Indkomne forslag:  
Bestyrelsen foreslår at udvide bestyrelsen fra 4 til 5 personer, hvilket blev enstemmigt 
vedtaget. 
 
Valg til bestyrelsen: 
Pia Jakobsen går af. 
Gøran Jakobsen er genvalgt. 
Lise Eg og Thomas Jacobsen er valgt. 
Henrik Møller er genvalgt som suppleant. 
 
Eventuelt 

• Fodbold har nu to sponsorkoncepter: Tøjkoncept og øvrige kontrakter. 
 

• Tak til den afgående sekretær. 
 

• Møller/kampfordeler fortæller, at serie 5 og 6 kun er halvsæson nu. Man arbejder hen 
imod dette også helt op til serie 1. Det betyder, at man kan rykke op/ned hvert halve 
år. Kun forårsturnering tæller fremover i serie 5 og 6. 

 

• Poul/Rekvisitmand til indendørsspillerne og trænerne: Husk at samle bolde sammen 
og brug KUN indendørs bolde der kun må bruges inde! Boldene kan ikke holde til det. 
Det er et stort problem.  

• Forslag: om at købe vogne til bolde eller rekvisitter i et skab med hylder nede i det 
nye. Der indkøbes evt. flere bolde. Ungdomsudvalg tager sig af det og afklarer med 
Per Nielsen hvordan det kan løses praktisk.  

 
Årets fodboldpris - Prisen for en ekstraordinær positiv indsats i 2008. 
Vedkommende er en person, som har et kæmpe engagement især når vedkommende 
træner, men også til det udvalg vedkommende sidder i. Han har altid en positiv og glad måde 
at være på både i handlinger og holdninger. Han er utrolig dejlig at være sammen med og at 
arbejde sammen med. Han har været den bærende kraft i vores sponsor udvalg. Fantastisk 
til at arrangere sponsorture. God til at samarbejde med vores sponsoragent. God til 
kontakten til Sportigan. Altid klar til at give en hjælpende hånd.  
Han er god som træner, hvor det er vigtigt for ham at alle får spilletid, samtidig med at de går 
efter at vinde. Han er også fantastisk til at løse de små konflikter, der opstår og han får 
tingene til at glide. Det er ufatteligt, at han har tid til det hele. Men han knyer aldrig, er altid 
positiv. Tak for det! 
 
Jens Nicolaisen, træner for U8/9 drenge og medlem af sponsorudvalget, 
fik herefter Katten (prisen) overrakt til stor klapsalver!  Kurv kommer snart. 
 
Generalforsamlingen er nu slut 


