Mejrup Gymnastik- & Ungdomsforening
Fodboldafdelingen
www.mejrup-fodbold.dk
Bestyrelsesmøde 19.30 – 22.00

Referat d. 25. februar
Beslutning
Børne/ungdomskonsulent
Vi drøftede konsulenten. Det går hurtigt med beslutningen og vi skal sikre at inddrage
ungdomsudvalg nok. Vi er alle positive, trods det at vi også er skeptiske, det skal strikkes
ordentligt sammen. Men vi er enige om at ville prøve af med en børne/ungekonsulent.
Skal han træne junior også eller senior? Barber gerne timer ned, barber pengene lidt ned.
Økonomien er også vigtigt, det skal matche, hvad vi ellers kunne få for pengene. Som
bestyrelse skal vi forholde os til økonomien, så vi ikke smider penge ud til noget vi ikke har
brug for. Vi vil ikke have røde tal i regnskabet og vi vil fortsat kunne tilbyde mindst de
samme muligheder for trænere og spillere.
Bestyrelsen planlægger opstarten, så konsulenten kommer ind i klubben og opgaverne hen
ad vejen. Det er fra bestyrelsens side hensigten at børne/ungekonsulenten stille og roligt
kommer i gang.
Ansættelse ønsker vi at aftale til året ud med mulig for genforhandling i efteråret. Gerne med
1 måneds gensidig opsigelse fra begge parter.
Gøran, Kirsten og en mere fra ungdom mødes for at gøre det endelig konkret med
opgaver og økonomi.
Talentudvikling TU2015
Gøran orienterede om fælles talentudvikling i samarbejde med omegnsklubber. Hver 2.
fredag rundt i de forskellige klubber skal talentspirerne træne.
Det lyder rigtigt godt. Det kommer ikke til at hedde HB. Vi fortsætter med at deltage aktivt i
projektet. Vores børne/ungekonsulent ansættes til projektet.
Dommere til 7 mands Antal 7 mands der skal dømmes: ca. 8 hold.
Vi søger 8 mennesker, der hver er ansvarlig for at dømme et hold hele sæsonen,
godtgørelse 500 kr.
Kontingent
Det kan stige med 50 kr pr hold. Bestyrelsen lægger budget og beslutter beløbet.
Senior er besluttet. Kontingentet er for hele udendørssæson 2008.
Old boys/girls: kr. 8.500
Lukket hold kr. 10.000
Visionsmøde d. 3/3 kl. 19.00.
Formøde byfest.
Per Nicolaisen deltager, når den tid kommer.
Drøftelse/analyse
Forældrehjælp. Det handler om at udbygge involveringen, det er ikke fordi forældre hjælp er
et problem, jo flere hænder jo bedre.
Vi ønsker at lave en introfolder med kampe, kørsel, forplejning mv.
De øvrige forældrehjælpspunkter vil vi ”koge” ned og sætte et par punkter på pr. hold.
Vi sætter på til hvert hold at fx de skal finde en administrativ holdleder, ansvarlig for at finde
dommere på dette hold, fotografering mv.
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Det er den tekniske løsning. Vi skal så sørge for at få gødet jorden. Vi vil forsøge at skal
holde et forældremøde uden børn. Skal tænkes sammen med ungdomsudvalgets opstart.
Ellen og Pia arbejder videre og udbygger involveringen.
Thomas sender skabeloner til Mette.
Skal udvalgsformændene være en del af bestyrelsen?
De, der møder op til mødet er beslutningsdygtige. Hvor mange skal der være for at vi kan
beslutte. Det kunne være ønskværdigt at vi var 7 til beslutningerne/som bestyrelse.
Der skal være en repræsentant fra udvalgene på skift. Kunne det være forretningsudvalg og
så en bestyrelse i stedet. Vi bringer det på til analyse til senere.
Oversigt over baner mm., hvor hvem træner og en opdateret aktivliste med deltagere til
diverse arrangementer. Det hele er på hjemmesiden, dog ikke hvem der træner hvor ej heller
en aktiv liste. Ungdomsudvalg har lavet en lamineret oversigt, den hænges op ved
indgangen til hallen. Aktiv liste kan ikke laves på hjemmesiden.
Forslag til fond: udsat
Mette laver 20 dueslag til trænere.
Godtgørelse til trænere
Godtgørelse for indendørs er ikke givet i 07/08 – udføres nu.
Trænere får dragt i år. Man er ikke kontingentfri, når man er træner. Tidligere var der ikke
holdpenge. Gratis til byfest. Gratis til trænerleder med påhæng. 500 kr. pr. træner til
Handelsstandsforeningen.
Godtgørelsen skal gerne sikre at trænerne er skadesløse for udgifter til telefon, kontorartikler
mv.
Orientering
Lederudvikling via formandsklub. Vi har ca. 10.000 der er øremærket til klubudvikling. Det
tilbydes til alle udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer. Plan laves af bestyrelsen.
Banestatus: Pia holder linien varm til kommunen.
Økonomi: Mette skal have revision af regnskab søndag. Mette arbejder på at lave det
overskueligt for senior, hvad de bruger penge.
Håndbog:- husk justering den ligger på hjemmesiden, den kan downloades, så man kan
revidere sin arbejdsbeskrivelse og årsplan.
Der var delegeretmøde d. 23/2. – Se nyheder på DBU.dk
Kommunemesterskab: 6+7. klasse i næste weekend. Gøran sørger for PR for træning i
Mejrup.
Dvd om holdninger – er sendt fra DBU – inddrages i klubben til rette tid.
Old boys og girls status er tilmeldt.
Jorden rundt (har haft ansøgt, men fik det ikke) –Pigeraketten ansøger vi om til efteråret for
næste år.
….
Sponsorudvalg
Skrab sælges i maj/juni af spillere. FCM billetter til sponsorer er kommet.
Reklameskilte: sættes op.
Tøj: Intersport er desværre ikke som sponsor for klubben mere. Vi har været glade for
tilbudet, men har fået et andet/bedre tilbud. Bestyrelsen (Gøran) takker af med en lille
erkendtlighed og kort.
Fremover er det sportigan. Pt. har vi 4 sponsorer til tøj. Overvejer at trykke mejrup-fodbold.dk
på træningsbukser.
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Vi skal have profileret, at det nu er Sportigan: Thomas Thomasberg og Erik Rasmussen vil
komme til et aftenarrangement, hvor deres tøj og træningsdragt kan ses/bestilles. I
marts/april.
UMbro er tøjmærket.
Vi skal sikre os at sponsoragenten tager kontakt på en ordentlig måde.
Salg af fcm artikler til byfest gør vi ikke igen.
Ungdomsudvalg
Kursus 9. marts der er meldt en ca. 7 stykker til.
Børneattester er der styr på for i år.
Juniorpiger, arbejdes der forsat på.
Mc donaldscup i efteråret. Får herfra 20 små mål og 15 kamplederveste.
Senior udvalg
Træningslejr i weekenden.
Stadome snart.
2. holdstræner: Aflønnes evt. med penge og tøj, men mangler fortsat!
Kristian Larni er flyttet til Struer og holder desværre i udvalget. Tak for aktiv deltagelse. De
finder en anden.
Holdliste: kommer.
Tøjvask: der arbejdes på en god løsning.
Boldskur ude ved banerne: teknisk skole kunne evt. bygge. Hen mod 4x6m.
Organisationsskema er under revision.
Hjemmeside: 541 besøgende i den sidste måned.
Mest besøgte sider er træningssider.
Nyhedsbrev er ikke aktiveret endnu – vi har ikke haft en nyhedsmail endnu.
Thomas og Pia vi finder en skudsikker plan for formidling til hjemmesiden.
Thomas laver intro for Mette og Pia mfl. til hvordan man lægger tekst ind på hjemmesiden.
Sponsorer på forside.
Senior skal genforhandle med Lars nu og inden første maj. Gøran tager initiativ.
Ny kompressor købes af rekvisitudvalg.
Thomas inviterer til nærmere bekendtskabsfest!?
Mødeplan 2008 - Sidste mandag i hver måned:
31. marts, 28. april, 26. maj, 23. juni, 25. august, 29. sep., 27. oktober, 24. nov.15. dec.

Ses til visionsmøde mandag d. 3/3-08 kl. 19.00.
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