Mejrup Gymnastik- & Ungdomsforening
Fodboldafdelingen
www.mejrup-fodbold.dk
Bestyrelsesmøde 8. marts 2010
Referat :
Til stede Gøran, Mette, Per, Ellen, Kent (referent) Allan. L Web, Kirsten UU, Søren
Sponsor, Lasse senior, Christina senior.
Referat for februar godkendt
Kampfordelerposten: Der er møde med et emne torsdag med Gøran !
Rep. Møde 29/3 – Idrætsrådet generalforsamling – 2 deltager i dette – Per &
Gunnar!
Vores hjemmeside blev gennemgået sammen med webmaster Allan L.
Kunststofbane: Der er et lille underudvalg omkring en forundersøgelse af
projektering af en kunststofbane. Per er deltager i dette udvalg – holdningen er stadig
at det umiddelbart ser for kostbart ud til at kunne realiseres!
Fitness: Som udgangspunkt kan vi ikke deltage i betaling af fitness træning til
seniorer.
MGU Stjernetræf 10/4 – God Ide – men boldbanerne kan ikke bruges 10/4 p.g.a.
den megen sne! – Vi afventer udvalget – om de skal bruge hjælpere!
Opsummering:
Rekvisitskur – Bestyrelsen er enige om at Per fortsætter hans arbejde og tager
kontakt til Torben B.
Sponsortårne: der er ikke noget nyt p.t.
Ungdomsudvalg: Har lavet udkast til funktionsbeskrivelse , årgangsledere og
forældre u5 til u8 ”Microgruppen” Godt arbejde
Fodboldskole assistenter skal inviteres med på trænerkursus 10/4
Sponsorudvalg: Der er ikke nyt i sponsortårnene sagen!
Seniorudvalg:
Lasse og Christina orienterede om Jyske Mesterskab i indefodbold – godt arbejde !
Pølsesagen: Per arbejder videre med sagen - huset skal godkendes !
Stine – Forespørgsel om aftale med motionscenter – Det lader vi køre som
tidligere – nogle seniorer har fået kort til Flex.
Stine forespørger om træner til fodboldskole – disse skal tilmeldes på jbu.dk
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Lasse – sætter noget i NYX om Jyske mesterskab i indefodbold!
EVT.: Byfestudvalg – Prøver at få Per til at tage til det første møde – Mette og
Gøran kontakter emner til fodbold’s repræsentant!
Forspørgsel fra Sct. Georg Gildet omkring sommerlejr– Mette kigger på det og afgør
om det er noget vi skal/kan deltage i!
Næste møde 12. april 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. repræsentant fra 21,15 – 22,00
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