Mejrup Gymnastik- & Ungdomsforening
Fodboldafdelingen
www.mejrup-fodbold.dk

Bestyrelsesmøde 8-11-2010
Tilstede: Kent, Per, Ellen, Gøran, Mette, Michael UU, Søren SPU, Christina SEU,
Lasse SEU,



Referat godkendt
Generalforsamling: Ellen har styr på lokaler, forplejning m.m.Vin til modeshow
folk, kommunemesterskabsfolk.



Trænerleder festen: 41 tilmeldte og 2 personer til baren og 2 personer til
opvartning - Personalemanden kommer og lave et event - Ellen dækker bord,
Har talt om uddeling af Fidusen -



Mette fortalte kort om at sponsormødet i MGU, hvor Bodil Sand, for fodbold, kom i
det udvalg som MGU har oprettet til at se Sponsorstrukturen i MGU.



Fodboldskole - Micro fodboldskole - Dorte og Lars står for det! 6-8 maj 2011



Alm. Fodboldskole - Bodil og Arne Rahbek har sagt ok + der skal findes en mere
(uge 26) Mette har søgt om det hos DBU!



FCM Klubsamarbejde - 500 skrabelodder som minimum! Gøran bestiller! Mette
mailer til trænere om de skal være med – på samme måde som Mette’s piger tog
og solgte dem sidste år!



Områdemøde: Gøran tager med 22/11 (Gøran og evt. Per)



Opsummering - intet nyt



Julekort trænere - laves på hjemmesiden og i nyx! Ellen



NYX: Julekort -Ellen



Web intet



UU udvalg: Tilmeldt Fodboldskoler - se overfor !



Jyske Bank Cup: UU finder tidtagere - og dommere som sidste år u15dr./pi og
u17dr. Og u18pi har sorte dommere- Kent laver liste til Michael



For lidt social kiosken er for lidt åben - hvad gør vi!! Gratis kaffe fra fodboldafd.
Gøran taler med Per om et evt. sådan tiltag.



Børneattester - Vejledning - Send liste til Gøran så printer han og sender til Paul
- Kent laver kolonne til børneattester. I org. planen.



Sponsorudvalg: Mette referat fra MGU sponsormøde – se ovenfor!
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Mette laver udskrift af udgifter vedr. sponsorudvalg - sender til Claus



Herre senior 1. Feb. Start.



Seniorudvalget gennemgik kort åretsgang hos seniorerne



Oldboys – Mette ryk Kaj Christensen for kontingent!



Net i bane 3-4 er dårlige Mette taler med Per om det!

Næste møde: Mandag den 13/12-2010
Bemærk venligst den ændrede struktur:
Bestyrelsen mødes kl. 18,00
Ungdomsudvalget deltager med 1 repræsentant fra 20,00 til 20,45
Sponsorudvalget deltager med 1 repræsentant fra 20,45 til 21,15
Seniorudvalget deltager med 1 eller 2 repræsentanter fra 21,15 – 22,00
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