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Referat 22. februar 2010 
 

 

Bestyrelsesmøde  22-2-2010 
 
Referat : 
 
Tilstede: Gøran, Ellen, Mette, Per, Kent(referant), Claus(sponsorudvalg) Lasse 
(Seniorudvalg)  
 
Referat for januar godkendt 
 
Kampfordelerposten – Er stadig ikke afklaret – Gøran har den pt. i denne måned – 
men skal ikke have denne post ….. 
Der laves en liste med potentielle emner som der skal ringes til!  
Ellen – Gøran – Mette tager denne telefonkontakt med potentielle emner.! 
 
Region 2 områdemøde 9. marts i Idrætscenter Vest  - Per og Ellen deltager i mødet. 
 
Kunststofbane: Det er for dyrt at anlægge/for stor en udgift at påtage os, som tiderne 
er nu – seniorerne træner ugentligt  på HB’s kunststofbane!  
 
Græsslåning: Vi afventer og ser om der er noget på reg. 2 mødet. samt hvordan det 
kommer til at køre! – Ellers vender vi det med Per hvis der bliver problemer med 
flytningen af mål. 
 
Opsummering: 
Rekvisitskur – Der er lavet tegning – og Per og Poul har fundet ud af behovet! 
Ungdomskonsulent  - Dorte B. og Lars Nielsen er ansat som Ungdomskonsulent og 
er i gang! 
Sponsortårne – bandereklamer: Der tales med konstruktivt med kommunen 
på af finde en løsning omkring sponsortårnene!   
Salg af fødevarer – Per arbejder stadig på sagen – intet nyt! 
 
Årsplan:  
Kontingentsatser: 
Ungdom stiger med 50 kr. 
U4-5 stiger ikke! 
Senior betaler 600/900 eller en gang årligt 1200 
Vi opkræver igen i år pr. kalender år 
 
Holdtilmeldinger:  
Gunnar står for tilmeldingerne (tvivl – om u11Pi – Gøran kontakter Gunnar om dette) 
Rekruttering:  
Mangler: Pr. udvalg. – til nyx /hjemmeside!  
Træningstider hal 2010/2011: – Gøran beder om et oplæg fra UU 
 
Regnskab 2009: Mette gennemgik kort regnskabet og udviste et pænt overskud samt 
en pæn egenkapital. 
 
Mette laver budget for 2010  
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Vi har modtaget kursbegæring fra en af vore sponsorer Home Sweet Home Mette 
anmelder vort krav til boet. 
 
Sponsorudvalg! 
 
Claus orienterede om sponsorudvalgets Indefodbold stævne som var forløbet godt! 
 
Claus orienterede om sponsorbudgettet for 2010, samt om finanskrisens indvirkning 
på vort sponsorbudget, herunder bl.a. en af vore sponsorers konkurs – se 
ovenstående. 
 
Claus pointerede vigtigheden af at, når man handler hos vore sponsorer at nævne at 
man gør det fordi de sponsere Mejrup Fodbold – Det giver jo den enkelte sponsor 
viden om at sponsoratet giver omsætning tilbage til sponsoren! 
 
Seniorudvalg: 
 
Lasse orienterede om Jyske Mesterskab i indefodbold – som seniorudvalget står for! 
 
Lasse blev orienteret om at trænerne får en liste på de 7 spilllere der endnu ikke har 
betalt kontingent for 2009. 
 
Samt at der skulle laves en medlemsliste som skal indsendes til mette senest pr. 
15/3 Indbetalingskort  udfyldes pr. 1200 for hele sæsonen – så kan spillerne selv 
rette beløbet beløbet, hvis de kun vil betale for en halv sæson. 
 
Indbetalingskort afleveres til trænerne – som udleverer disse tirsdag og torsdag 
Derefter sendes resten ud (afl. til Hanne Littau) 
 
Lasse følger op på betaling for vask af tøj/træningstøj! 
  
  
Evt.:  
Gøran – Peter Gade og Heino Holm har forlænget til 31/12 
Kent - opdatere lister  med medlemmer /trænere ! 
Tilføjes  årsplanen - Årsplan januar – leder til NYX I årsplanen (Kent) 
Opdatering af af hjemmesiden – gennemgås 2 gange  
Spørg om Webm. allan vil komme kl. 19 til næste bestyrelsesmøde.- Kent 

 
Næste møde mandag den 8. marts 
 
 
 
 
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. repræsentant fra 21,15 – 22,00 

 


