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

Referat 16/8-2010
Tilstede: Gøran – Ellen – Per – Kent – Kirsten UU – Søren SP - Christina /Lasse
SU. (Mette – Syg)
Referat godkendt fra juni:
Budget 2010 – udsat til næste gang! (p.g.a. Mette’s sygdom)
Byteambuilding:

Vi har fået liste med hvor mange vi skal stille med (5)
Gøran kontakter emner (Kent tager 1 af posterne)

Trænersituationen:

Dame træner aftalt til sommer 2011
Herre: der arbejdes på denne p.t.
Ungdom er alle på plads. U15 valgte Knud Poulsen at tage
et ½ år mere, med hjælp fra Per Nicolaisen & Jan Toustrup

Opsummering.

Rekvisitskur: Per arbejder videre med det, der laves en
kontrakt med kommunen inden der skal søges
byggetilladelse, denne underskrives af tegningsberettiget.
Sponsortårne: Intet nyt!

Årsplanen:

NYX: Mette sætter noget i NYX om Fodboldskole, Ramsing
& Vildbjerg Cup
Websiden: Flytning af årgangene – Ellen checker og
kontakter evt. Allan.
Ellen vil prøve at tage lidt billeder af trænere, UU har billeder
af nogle trænere, Kirsten vil få Michael til at sende disse til
Allan.
Trænerlederfest: Evt .ny dato 13/11
Ellen laver indbydelse til træner/lederfest (Kent mailer den
ud)
Ellen checker op med mad – Lokaler reserveret - til 13/11
(Hallen optaget 30/10), men der undersøges en evt. anden
løsning til 30/10 – Ellen undersøger dette og vender tilbage.
Generalforsamlingsdato: Onsdag den 17-nov. 2011 kl. 19,30
(bliver nok ændret, da der spilles Landskamp denne aften)
Årets fodboldpris: Der var et enkelt emne på banen….

Ungdomsudvalg:

Referat 16. august 2010

Der er styr på trænerlisten for efteråret.

Mejrup Gymnastik- & Ungdomsforening
Fodboldafdelingen
www.mejrup-fodbold.dk
UU vil gerne have flere hal timer til indendørs – og det skal
være andre dage end fredag, da det er svært at få trænere
til fredag aften.
Ungdomsudvalget kunne godt tænke sig en info skærm i
kantineområdet, med info om kampe og baner m.m.!
Kommunemesterskab i indendørs fodbold – nedenstående
står herfor:
Per Nielsen
Bjarne Brogaard
Steen Pedersen

Sponsor:

Sponsorudvalget kan køre videre med det koncept der er
kørt frem!
Gamle sæt udbydes til salg for en lille pris!
Sponsorarrangement i Borbjerg 18. aug.

Senior:

Stine Juul trækker sig fra serniorudvalget – p.g.a.
flytning/andet arbejde.
Lasse har rettet seniorudvalget til i forhold til hvem der reelt
vil være i seniorudvalget som nu består af: Lasse og
Christina & Kenneth Hundahl!
Lasse tager selv kontakt til Mette om kontingentbetalingerne
fra seniorerne.

Næste møde 13/9 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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