Mejrup Gymnastik- & Ungdomsforening
Fodboldafdelingen
www.mejrup-fodbold.dk
Referat fra bestyrelsesmøde den 9. august 2012
Til stede:
Bestyrelsen: Gøran, Claus, Mette, Per
Sponsorudvalget: Claus
Ungdomsudvalget: Ellen
Sportsudvalget: Ingen mødt
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 21. juni 2012
Referatet blev godkendt.
2. Opfølgning på punkter fra seneste bestyrelsesmøde
Gøran orienterede om, at Pia har kontakt med en, som kan være interesseret i opgaven som
kampfordeler. Pia holder et møde med vedkommende lørdag den 11. august.
På baggrund af henvendelse fra henholdsvis Casper D. og Michael B. drøftedes niveauet og
strategi for udbetaling af godtgørelse til trænere. I samme forbindelse drøftedes børne- og
ungdomskonsulenternes, herunder Peter G.’s, rolle.
Der var enighed om, at sportsudvalget skal genoplives.
Der var enighed om at stille arbejdet med etablering af kunstgræsbane i bero, og at kontakte
kommunen med henblik på etablering af to nye boldbaner.
5. Forslag til nye vedtægter for MGU
Forslag til nye vedtægter blev drøftet. Gøran deltager i MGU’s bestyrelsesmøde den 16/8, hvor
vedtægter er på dagsordenen.
4. Opfølgning på årsplanen
Oprydning og opdatering af hjemmesiden drøftedes. Per beder Allan L. fjerne gamle mails til
formanden.
Der afholdes træner-/lederfest den 3/11. Den store sal er reserveret. Mette sørger for
bestilling af mad. Emner til årets fodboldpris drøftedes.
Der afholdes generalforsamling den 16/11. Gøran og Per er på valg. Der var enighed om
behovet for at udvide bestyrelsen med mindst ét medlem.
8. Møder med udvalg
Møde med sponsorudvalg
Der var afbud fra sponsorudvalget.
Møde med ungdomsudvalg:
Ellen orienterede om, at 141 spillere, 31 ledere og 13 hold havde deltaget i Ramsing Cup.
Stævnet var forløbet godt. Mette oplyste, at tilmelding til Ramsing og Vildbjerg Cup forløb ok
via hjemmesiden. I Vildbjerg Cup deltog 44 fra Mejrup.
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Mette gjorde opmærksom på, at det er tid til at tilmelde hold til den nye sæson, jfr.
hjemmesiden. Endvidere, at oversigt over efterårets træningstider skal opdateres.
Ellen orienterede om planerne for udlandstur for U14-U15. Bestyrelsen er indstillet på at yde
tilskud til turen mod at deltagerne løser opgaver i klubben, f.eks. i forbindelse med
mikrofodboldstævne og pigeraketten. Ellen oplyste, at ungdomsudvalget ikke har ressourcer til
at afvikle Jyske Bank Cup.
Trænerkontrakter, herunder niveauet for godtgørelse drøftedes. Søren S. er ansat som træner
for U 13 drenge.
Ellen kontakter Allan L. vedrørende opdatering af hjemmesiden.
Møde med sportsudvalg:
Ingen repræsentanter fra sportsudvalget mødte op.
9. Eventuelt
Strategi for udvikling af fodboldafdelingen, herunder sammenhæng mellem bredde og elite
drøftedes.
Mette orienterede om, at få klubber har reageret på brev om forslag til talentudvikling på
pigesiden. Et møde med deltagelse af Holstebro Elitesport var planlagt til mandag den 13/8,
men udskydes sandsynligvis.
Mette orienterede om afviklingen af fodboldskolen, som igen havde været en succes.

