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Referat 13. september  2010 
 

Referat bestyrelsesmøde 13/9-2010   
 
Tilstede: Per, Ellen, Kent, Gøran, Michael UU, Claus SU, Christina SU, Lasse SU. 
 
 
 Referat for august godkendt!    
 
 Budget 2010 overført til næste møde. 
 MGU ekstern hjælp til ny organisation - der er et nyt oplæg omkring 

organisationen i MGU på vej fra DGI! - Evt. skal der laves et møde omkring et 
oplæg fra Fodboldafd. 

 Trænere 2011  - Kent R. Nielsen 1/1 - 31/12 1.holds ass. Peter Gade  2.hold 
Michael Bang  og ass. Lars Jacobsen ½ år 3.hold Endnu ikke på plads 4 hold: 
Daniel Jeppesen 1 år! 

 Generalforsamling: Afholders 24/11 kl. 19,30 - annonceres i NYX + på 
hjemmesiden! (På til næste møde) Kent genopstiller ikke. 

 Der er intet nyt omkring sponsortårnene. 
 Der var heller ikke nyt om rekvisitskuret 
 Trænerlederfest: Flere forslag var oppe at vende, men skal cleares af med 

kasseren.  
 Ungdomsafd. - Seminar omkring u15 og op - evt. samarbejde med naboklubber 

da vi har svært ved at stille hold - Gøran indkalder til møde hvor Dorthe og Lars 
gerne skal deltage 

 
Ungdomsudvalg: 
 Der arbejdes på indefodbold planen - men der mangler stadig tider, der ikke er 

fredag! 
 Der kan arbejdes med en evt. ændret baneplan, således der evt. kan blive kridtet 

op til flere banen, Gøran og Michael arbejder løst omkring dette. 
 
Sponsorudvalg: 
 Samhandelsaftale/tøjsponsorat med til underskrift 
 Udspil at alt tøjet skiftes af en gang - og gammelt tøj sælges til 100 - 150 kr.  
 Sponsorarrangementer er færdiggjort og under budgettet 
 
Seniorudvalg: 
 Indefodbold 200 kr. for sæsonen 20 kr. pr. gang - men hvem opkræver disse 

penge - Lasse spørger Bræmer om han vil! 
 Bus kr. 800 vedr. seniorfestet bliver sponseret  af fodboldafdelingen - Regning 

kommer til Mette. 
 Tøjvask - Forslag om evt. stigning i kontingent så tøjvask er med i aftalen. 
 Kenneth Hundahl mangler kontingent opkrævning på kr. 1800 han vil rigtig gerne 

betale., Mette skal sende en opkrævning til ham. 
 
Næste møde mandag den 11/10 2010   
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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 

 


