Mejrup Gymnastik- & Ungdomsforening
Fodboldafdelingen
www.mejrup-fodbold.dk
Referat fra bestyrelsesmøde den 9. maj 2011
Til stede:
Bestyrelsen: Gøran, Ellen, Inge, Per
Seniorudvalget: Lasse
Sponsorudvalget: Claus
Ungdomsudvalget: Michael

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 11. april 2011
Referatet blev godkendt.
2. Opfølgning på punkter fra seneste bestyrelsesmøde
Gøran har videresendt ansøgning om hegn og reklameskilte ved stadion til kommunens teknikog miljøforvaltning. Gøran orienterede om, at reklameskilte på sponsortårne nedtages til
sommer og forsøges placeret andet steds.
Bestyrelsen har gjort det klart, at der ikke må anvendes højtaleranlæg ved stadion.
Ungdomsudvalget har inviteret trænerne til hyggeaften torsdag den 26. maj. Bestyrelsen
hjælper til ved arrangementet.
Ellen oplyste, at der er udleveret omkring 100 sæt nyt tøj.
Ellen kontakter Pia J. vedrørende revision af håndbogen.
Gøran og Mogens W. har set på mulighederne for et klublokale i centeret. Der er dog ikke
nogen oplagte muligheder. Per N. har foreslået en udbygning mellem hal B og multihuset.
3. Status for rekvisitskur
Per orienterede om besigtigelse af areal til rekvisitskur sammen med Gert K. og repræsentant
fra kommunen. Kommunen har efterfølgende fremsendt aftale om benyttelse af arealet. Gøran
underskrev aftalen, og Per returnerer den til kommunen. Når MGU modtager en genpart af
aftalen med kommunens underskrift kan MGU søge om byggetilladelse.
4. Nyt fra hovedbestyrelsen, jfr. referat
Gøran orienterede fra møde i hovedbestyrelsen den 27. april. På mødet havde Gøran givet
udtryk for skuffelse over, at bestyrelsen tilsyneladende ikke har været opmærksom på
fodboldafdelingens positive udmelding vedrørende fælles sponsoraftale, som ellers fremgår af
fodboldafdelingens brev af 2. januar 2011. Fodboldafdelingen forventer på sigt at indgå i den
fælles sponsoraftale.
På hovedbestyrelsesmødet blev forskellige modeller til fremtidig drift af kiosken drøftet, og
hovedbestyrelsen vil gerne have afdelingernes vurdering af disse.
Der var enighed om at orientere hovedbestyrelsen om, at MGU-fodbold, på det foreliggende
grundlag, foretrækker at den nuværende samarbejdsaftale - evt. i justeret form - videreføres,
men at MGU-fodbold er positiv overfor en fælles drøftelse af andre modeller.
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5. Dato for minigeneralforsamling og træner-lederfest
Det aftaltes, at Per beder Per N. reservere lørdag den 29. oktober til træner-lederfest samt
onsdag den 16. november til minigeneralforsamling.
Program for træner-lederfest drøftes på næste bestyrelsesmøde.
6. Opfølgning på årsplanen
Der har været afholdt microfodboldskole i weekenden.
Der afholdes DBU fodboldskole i Mejrup i uge 26. Måbjerg overvejer at starte en fodboldskole.
Ellen orienterede om, at Allan L. opdaterer hjemmesiden med billeder taget i forbindelse med
udlevering af tøj.
Trænersituation for U12 drenge drøftedes.
Ellen kontakter Mette L. vedrørende gavekort til trænerne.
7. Møder med udvalg
Møde med seniorudvalg:
Gørans beslutningsnotat om klubudvikling, set i lyset af forestående genforhandling af
kontrakter, drøftedes. Lasse fandt ikke behov for et stormøde på nuværende tidspunkt.
Bestyrelsen orienterede om, at der pt. ikke synes at være egnede forhold i centeret til et
klublokale, men foreslog at Lasse og Kent ser på mulighederne.
Lasse orienterede om, at der nu kun mangler få kontingentindbetalinger, hvilket bl.a. er Lars
B.’s fortjeneste.
Møde med sponsorudvalg:
Claus orienterede om sponsorarrangement ved Hancock bryggerierne i Skive den 27. maj. Der
gennemføres ikke et golfarrangement i år.
Claus bekræftede, at reklameskilte på sponsortårne nedtages til sommer.
Claus orienterede om stor tilfredshed med det nye Hummel-tøj. God idé, at indtægter fra salg
af gammelt tøj anvendes til holdpenge.
Claus foreslog et ens koncept for markedsføring af 1. hold herrers og 1. hold damers kampe.
Møde med ungdomsudvalg:
Michael orienterede om, at der skal findes ny træner til U13 drenge. Kan evt. løses i forhold til
trænersituationen for U15 piger. Michael kontakter Bodil S.
Bestyrelsen foreslog et indlæg om klubudvikling, talentpleje m.m. - jfr. Gørans
beslutningsnotat - i forbindelse med hyggeaften for trænere den 26. maj.
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Michael orienterede om FCM klubsamarbejdets tilbud om bustur til pokalfinalekampen mellem
Nordsjælland og FCM den 22. maj.
Gøran udleverede diverse materiale fra DBU Jylland. Michael orienterer trænerne om
muligheden for køb af øvelseskort og årgangshæfter.
Gøran spørger hovedbestyrelsen om muligheden for fælles brug af kopimaskine.
8. Eventuelt
Per N. og Poul J. orienterede om aftenens møde arrangeret af DBU Jylland, Region 2 om bl.a.
kridtning af baner.
Klubber skal ansøge kommunen om afholdelse af stævner og evt. om tilskud til opkridtning af
baner og flytning af mål. Kaj Bech flytter 7 og 11 mands mål. Klubberne må selv flytte øvrige
mål. Der kan søges om anskaffelse af flere mål.
Per N. oplyste endvidere, at der skal gennemføres et årligt eftersyn af lysanlæg. Klubberne
skal selv afholde udgiften. Formanden kan blive holdt ansvarlig, hvis eftersyn ikke er foretaget.
Der kan tegnes en ansvarsforsikring.
Gøran oplyste, at han har søgt kommunen (idrætsinspektør Mogens S. Poulsen) om flere
fodboldmål, men har foreløbig kun fået lovning på et 7 mands sæt.

