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Referat 12. april 2010 
 

Bestyrelsesmøde  12-4-2010 
 
Referat : 
 
Tilstede: Gøran, Ellen, Mette, Per, Kent (referent), Kirsten (U.U.) , Claus (SP.U) 
Lasse & Christina (S.U.) 
 
 
Referat for marts godkendt 
 
Kampfordelerposten – Mette har et nyt emne  på banen – Mette får Pia (Gøran) 
til at kontakte emnet! 
 
OK Benzin kampagne 2010 - Kent Kontakter OK for for finde ud af hvad vi skal gøre! 
 
Budget for 2010 – udskudt til næste møde 
 
Vask af kamptøj/træningstøj – Seniorudvalg orienteres om dette!  
 
Kioskens åbningstid: I forbindelse med træning og kamp – skal vi henstille til at alle 
bruger kiosken, alt det som det er muligt, således der kan være økonomi i at have 
kiosken åben!  Mette taler med Per N. om dette! (se også under seniorudvalg 
nedenfor) 
 
Mikrofodboldskole: Mangler 1 træner til dette og  
der mangler stadig 5 trænere til fodboldskolen i juli! 
 
MGU Generalforsamling – Per orienterede kort om dette - Husk formanden skal 
deltage I generalforsamlingen – ellers se referatet på mgu.dk 
 
JBU reg. Møde – der var ikke væsentligt nyt på dette møde. 
 
Holstebro Idrætsråd rep. Møde – Per og Gøran deltog i mødet og fik Torben 
Strømgaard  valgt ind fra MGU - Rådet råder over støttemuligheder som vi skal være 
opmærksom på!  
 
Opsummering  
Rekvisitskur - Der er kommet tegninger – og placeringen er fastlagt – Størrelsen OK 
– og der skal nu ansøges om byggetilladelse – Per. 
 
Sponsortårne – stadig intet nyt 
Stadionpølser – Per arbejder stadig på sagen – check om hallens godkendelse ved 
fødevarestyrelsen evt. kan bruges. 
 
Årsplanen 
NYX – Intet  
Websiden – Intet 
Konfirmation – Mette laver telegrammer – Kent aflevere dem til 30/4 og Ellen aflevere 
dem til 2/5. 
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Ungdomsudvalg 
 
Der mangler trænere til fodboldskolen – UU  prøver at hjælpe Mette med nogle 
navne. 
 
FCM skrab – Mette’s U10-U11 piger sælger disse holdet få overskuddet – tidligere år  
Er det gået lige op da alle skrab ikke blev solgt 
 
U15 piger evt. delt kontingent for dem der skal på efterskole! OK for Mette! 
 
Deltagelse i CUPS: Mette laver et udkast omkring deltagelse i Ramsing Cup som er 
et brede stævne ! Men det er frit for om holdene vil deltage i denne eller i en anden 
cup, eller slet ikke, klubbens støtte til deltagelse er ens!  
 
 
Sponsorudvalg: 
 
Sponsorudvalg laver print til kampprogram som uddeles på stadion og kampsedler 
hænges bl.a. op i Brugsen! Vi skal selv betale for dette nu – OK for dette i denne 
sæson! 
 
Husk at få konkursramte firmaer væk fra nyt købt tøj ! 
 
Nyt sponsorkoncept for 2011 og fra. Sponsorudvalget vil gerne have ideer til 
”merværdier” til sponsorer!  – evt. hele MGU! 
 
Inden nyt sponsorkoncept laves skal hovedbestyrelsen høres! 
 
Claus skal have liste over de sponsorer der ikke har betalt! 
Så får han Bræmer til at rykke dem igen! 
 
Sponsortårne – se ovenfor.  
 
 
Seniorudvalg: 
 
Spilletøj – Der blev orienteret om vaske ordningen og om selvbetalingen for dette  - 
Lasse vil informere alle herre holdene om dette. Dameholdene vasker selv.  
 
Udvalget blev orienteret om Kioskens økonomi og åbningstider, se ovenfor, og 
henstillede til at man benyttede kiosken så meget som muligt  samt at det ikke er 
tilladt, efter hallens regler, selv at medbringe øl som drikkes i hallen 
 
Der blev talt om Viasat abonnementet – Seniorudvalget fortæller at de ikke bruger 
Viasat ret meget og 5000 kr. årligt er meget – Det kan godt siges op ! 
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Indefodbold – Der er en regning på kr. 1400 som Mette har fået på stævnegebyr - 
Lasse følger op på det og får deltagerne til at betale denne regning! 
 
Nævnt der mangler trænere til fodboldskolen Christina har måske et par emner som 
hun beder kontakte Mette! 
 
Der mangler 4 shorts til 1. holdstruppen - Kontakt Jens Nicolaisen! 
 
Træningsstrømper skal man selv betale! 
 
Forespørgsel fra Lasse, om der er andre der kan sættes på også til at skaffe 7. 
mandsdommere – Ellen vil tænke på det, men var lidt bekymret om andre er stabile 
nok til at skaffe dommere. 
 
Næste møde 17/5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
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 

 
 


