Mejrup Gymnastik- & Ungdomsforening
Fodbold-afdelingen
Bestyrelsesmøde d. 26/11 2007 Referat
Konstuering:
Formand: Gøran Jakobsen
Næstformand: Ellen Kristensen
Kasserer: Mette Littau
Sekretær: Pia Jakobsen.
Derudover tilstede: Thomas Jakobsen, Pia Møller, Kirsten Lykkegård.
Brug af baner
Vi har indgivet forslag til onsdage i den nye hal og den nye hal om fredagen, hvis der
kommer nogen udefra.
Gøran giver et ønske om endnu flere timer, da det vi har bedt om ikke er flere
brugbare timer end vi har pt. Forslag om: Onsdag 17-23 i ny hal og 15-19 i gammel
hal. Fredag 14-23.
Ungdomsafdeling kommer med en liste, gerne med antal timer som minimum og hvor
de gerne må ligge. Vi opfordrer til at komme i dialog igen ved fastlæggelse af
tider/fordeling.
TV i centret
Kiosken betaler, og så trækkes abonnementet fra kioskoverskuddet. Vi har en frist på
et år, til at bevise at det generer flere folk/penge ind.
5mands mål
mail er sendt til Niels Ole Ørgård om mål. Ringer fredag for at høre om det er nok –
ellers søger bestyrelsen (Pia) officielt straks.
Kommunemesterskaber
Vært for skolefodbold, indendørs i 1. og 2. marts 2008. DGI.
Mejrup skole har stillet en repræsentant.
Vi skal finde nogle sponsorpræmier (er fundet) – spurtpræmier og tidtagning og
dommere. De sørger for programlægning, kontakt til skolen, pr osv.
Der kan være en interessekonflikt. Gøran undersøger. Henrik Bülow, Skt. Jørgen
skole.
Kontingent indendørs
Meningen er, at der skal være 25 kr. spring pr. hold. Kirsten mener, at det der står i
Nyx oktober er prisen. Så det holder vi ved. Hanne Littau sender girokort, når Gunnar
har samlet holdkort ind.
Julestue
12/12-07. Hovedbestyrelsen skal bruge 2 mand i køkkenet og lign. Ellen evt. med Pia
Møller
Global Goal
Gøran spørger rekvisit eller Per om den kan komme ind. Er den
reparationstrængende? Mette tjekker. Manual på hjemmesiden. Mette laver laminater
med øvelser.
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Opmærksomhed til julestævne
Pia sørger for at indkøbe og overrække. Vi skal have et passende niveau for
indsatsen. Forslag om 1-2 flasker. Vi undersøger, hvad de har fået før. Mette og
Gøran beslutter. Gøran eller Pia overrækker.
Ny mailadresse til kampfordeler sendes rundt til udvalg og bestyrelse sammen med
en ny organisationsoversigt! Pia

Senior
Hjemmeside ligger som test. Thomas kan lægge materiale ind.
Thomas holder en dag, hvor vi bygger den op med de ting der skal lægges ind. Per
Nicolaisen, Mette, Pia og Thomas sørger for det. Onsdag d. 5./12 kl. 20.00 Mjødurten
20. Thomas giver kage.
Thomas tager administrationen det første år. Pia besvarer Thomas’s mail med
materiale.
Berit ønsker vi til at tage billeder af Ellen og Mette og trænere. (Kirsten kontakter)
Kontaktoplysninger. Adresse er hallen. Men kontakttelefon undersøges, hvad gør de
andre klubbers hjemmeside.
Forældrehjælp ideer.
Thomas laver en forældrehjælps liste på hjemmesiden evt. dynamisk.
Jule-five-a-side: junior og opad. Man skal bare komme på dagen med et hold.

Ungdomsudvalg
Nøgler
Det giver bøvl når nøglerne skal ind. Gøran taler med Poul.
Trænerne skal skrive under på at ved bortkommelse erstattes nøglen.
Trænere!!!!!
Vi mangler en del både i poder, og helt op til junior….. både fordi nogle holder og der
bliver flere børn! Nye trænere får tilbud om fælleskursus og får også tilbud om
individuelle kurser. Samt man får en kontaktperson i ungdomsudvalg.
Pia sender medlemslister for ungdom til Kirsten. For at de kan blive inspireret derfra
til at finde nye træneremner.
Det kører rigtig godt på indendørs!
Hvert hold må melde sig til 2 stævner + vores eget. Eller JBU turnering.
Thomas tilbyder til foråret: Inspirationsdag med forskellig træning udsprunget fra B2
kursus. For at præge trænerne til at tage kurser.
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Sponsor
VIP fest gik rigtig godt, gentages i 2008.
Sponsorseminar 10/12. der er meldt 4 mand til (Thomas, Gøran, Lars Bremer, Peter
Bertelsen?)
e-handels koncept i klubben. Sponsorudvalget undersøger konsekvenser,
muligheder og hvordan. Vi synes det lyder som en god ide.
Katalog for sponsorsamarbejde er i gang med at blive lavet. Thomas har scannet
teksten ind, billeder er taget af trøjer, det er på vej. Husk at bonge sponsornavne på
billederne i kataloget for penge.
Til NYX
Find en efterlønner til at tage ca. 20 holdbilleder til kamp i juni måned. Pia
Sponsorgave
Gøran og Pia laver brev til dem. Formandsberetning bringes evt. i uddrag.

Punkter til næste møde:
Trænerkonsulent bør vi gå i gang med at søge.
Gøran kommer med et forslag ti,l hvordan man griber det an.
Seniors 2. hold mangler fortsat:
En der kommer 1 gang i ugen for at sætte holdet og tager med dem ud fast til kamp.
Alle spørger - Pia J. finder trænerforum på JBU. Thomas spørger Søren. Thomas er
hjælpetræner til 1. holdet.
Hvad er kriteriet for ydelse af indsats?
At der ydes en selvkørende indsats og pengene erlægges i fodboldafdelingen.
Liste laves for hvad der skal tilfalde sådanne arrangementer.
Hvad skal trænernes ”løn” være i 2008? Og vores vision her fremover.
Nordea pris
Januar: Tidtagere og dommere skal findes til kommunemesterskaber.
Dueslag til trænere mv., trøjevask, kontor til trænere.

Referent: Pia Jakobsen
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Mødedatoer mandage i 2008:
28. januar
25. februar
31. marts
28. april
26. maj
23. juni
25. august
29. september
27. oktober
24. november
15. december
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