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

Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Til stede:
Bestyrelsen: Gøran, Ellen, Inge,
Ungdomsudvalget: Michael.
Sponsorudvalget: Claus
Seniorudvalget: Lasse

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 12. september 2011
Referatet blev godkendt.
2. Opfølgning på punkter fra seneste bestyrelsesmøde
Trænerlederfest den 29. oktober kl. 18.30:
Ellen har bestilt mad til træner/lederfest. Der er bestilt serveringspersonale samme sted. Ellen
bestiller personale til bar gennem Per, hvis det ikke lykkedes at finde en eller flere frivillige.
Stillingerne som ungdomskonsulenter:
Lars Østergaard vil gerne være ungdomskonsulent for de yngste piger.
Dorthe Baunbæk ønsker at være ungdomskonsulent for de ældste.
Der er endnu ingen der har søgt stillingerne som ungdomskonsulenter på drengesiden.
Opslag sættes i NYX og opslås derudover på relevante uddannelsesinstitutioner.
Minigeneralforsamling:
Per har bestilt lokale til minigeneralforsamling 16/11. Pia sørger for at bestille vin og ost til
arrangementet.
Gøran fremlægger formandsberetningen.
Mette fremlægger regnskab.
3. Aftale om behandlingstilbud
Bestyrelse godkendte oplægget til aftale om behandlingstilbud.
4. DBU-arrangementer (fodboldskole, mikro-fodbolkskole, Pigeraketten)
Der er ansøgt om fodboldskole i uge 27, ansvarlig Mette.
Mikrofodboldskole er planlagt til 11.-13. maj, ansvarlig Dorthe Baunbæk
Der er desuden søgt om Pigeraketten en dag i foråret 11.-29. juni, ansvarlig Dorthe og Mette.
Arrangementerne er godkendt af bestyrelsen.
5. Nyt lysanlæg
Det drøftes om vi skal investere i nyt lysanlæg, vi afventer tilbud fra Søndergaard El. Mette
tjekker at sikkerhedsgodkendelse på eksisterende lysanlæg bliver lavet.
6. Bankskifte
Kasserer har foreslået at vi ser på vores bankforbindelse. Der arbejdes videre på sagen.
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7. Regnskabsaflæggelse
Regnskabet er ikke færdiggjort endnu, så dette punkt tages op igen på næste møde.
8. OK sponsorstøtte
Gøran spørger MGU hovedbestyrelse, om de er interesserede i at overtage OK sponsoraftalen
fra fodboldafdelingen.
9. Opfølgning på årsplanen
Årets fodboldpris drøftedes af bestyrelsen.
10. Møder med udvalg
Møde med ungdomsudvalg:
Tider til indendørs fodbold sæson er ved at være på plads. Vi har stadig en ledig hal tid torsdag
18.00-19.00 (red. efterfølgende besat).
Trænersituation for U13 drengene blev drøftet. Vi kan højst sandsynligt ikke nå at finde en
træner før til forårssæson, derfor træner de sammen med U15 drenge indendørs. Vi skal have
én der har ansvaret for U13 drengene, ansvaret skal ikke ligge på U15 træner. Vi skal have
fundet en ny træner der kan tage over til forårssæson hurtigst muligt (red. der er
efterfølgende fundet løsning på trænersituation og træningstid).
Det er kun tilladt med 2 kvartalsspillere på hvert hold. DBU’s holdning er at de skal rykke op
og spille med årgangen over. Vi skal have et oplæg klar til trænerne hvordan vi mener det skal
takles i vores klub, inden trænermøde den 20. februar 2012.
Formål med FCM samarbejde diskuteres i ungdomsudvalg, er det noget som trænere og
ungdomsudvalg har udbytte af.
Møde med sponsorudvalg:
Pia ønsker at stoppe i sponsorudvalget.
Mulige nye emner diskuteres. Det bør nævnes på generalforsamling, om der evt. er nogle der
har forslag til, eller selv ønsker at være medlem af sponsorudvalg.
Sponsorudvalget vil forespørge hos sponsorer, om der er interesse for fordelskort til
medlemmer af fodboldklubben.
Vi vendte referat fra sponsormøde i MGU.
Fremtidige sponsor arrangementer blev foreslået, dette kunne evt. være golf i Storeådalens
Golfklub eller fodboldgolf i Sørvad.
Møde med seniorudvalg:
Bestyrelse orienterede om problemer med at overholde regler om, at tage fodboldstøvler af.
Lasse foreslår at der lukkes for det ene omklædningsrum, som følge af ekstra omkostninger
mht. rengøring. Der kom flere forslag, men vi blev enige om, at der skal gøres en indsats til
foråret.
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Hvis der ikke betales for vask af kamptøj i slutningen af sæsonen, vil regningen blive sendt
videre til de respektive hold.
Der er 4 ekstra spillere, som der skal betales for mht. vask af kamptøj.
Lasse orienterer Dorte om, at hun skal godkende hvis U18 spillere har behov for behandling af
Frank Bjerre-Poulsen.
Der er endnu ikke fundet en afløser for Christina, som ønsker at træde ud af seniorudvalg.
11. Eventuelt
Per havde 2 punkter til bestyrelsen, vask af kamptøj og brug af fodboldstøvler inde.
Afregning for Lenes vask af kamptøj for serie 1, 2, 4 og 6 herrer (70 kr. pr. kamp) efter
sommerferie er endnu ikke afregnet. Der skal betales når sidste kamp er spillet. 4 nye spillere
har ikke betalt.
Der er meget beskidt i omklædningsrum. Spillerne tager ikke fodboldstøvler af, dette gælder
både ungdomsspillere og seniorer.
Vi skal have gjort en indsats til foråret. Trænerne skal lære børnene hvordan reglerne er, og
tjekke omklædningsrum.
Vi skal se på om vi kan skilte bedre med reglerne, så der kommer focus på at holde
indeområderne rene, der blev foreslået forskellige humoristiske skiltninger. Dette skal tages op
på et nyt møde inden forårssæsonen.
Der er tilmeldt 36 hold til kommunemesterskab den 29. oktober. Arrangementet løber af
staben mellem kl. 10.00 og 17.45.
Gøran tager kontakt til Kent og påbegynder planlægning af julecup.

