Mejrup Gymnastik- & Ungdomsforening
Fodboldafdelingen
www.mejrup-fodbold.dk
Referat fra bestyrelsesmøde den 12. december 2011
Til stede:
Bestyrelsen: Gøran, Claus, Mette (indtil kl. 19.00), Per
Ungdomsudvalget: Michael
Sponsorudvalget: Claus
Seniorudvalget: Afbud fra Lasse

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 14. november 2011
Referatet blev godkendt.
2. Konstituering af bestyrelse
Det aftaltes at udskyde konstitueringen til næste bestyrelsesmøde, idet der arbejdes på at
hverve yderligere mindst et medlem til bestyrelsen.
Der er behov for at reducere formandens arbejdsopgaver. Det aftaltes derfor, at Gøran laver
en oversigt over formandens arbejdsopgaver, som drøftes på næste bestyrelsesmøde.
3. Fastlæggelse af mødedatoer for 2012
Følgende forslag til mødedatoer blev godkendt:
Bestyrelsesmøder: 23/1, 27/2, 19/3, 16/4, 14/5, 18/6, 20/8, 17/9, 22/10, 19/11 og 17/12.
Minigeneralforsamling: 21/11.
4. Opfølgning på minigeneralforsamling den 16/11
Referatet fra generalforsamlingen blev godkendt.
Claus orienterede fra møde indkaldt af Lars B. den 6/12 om etablering af kunstgræsbane. Der
var opbakning til at arbejde videre med projektet, og der er nedsat en mindre arbejdsgruppe.
Claus indkalder til det første møde i arbejdsgruppen. Per orienterer kommunen om status for
projektet, idet det understreges, at klubbens ansøgning om øget banekapacitet fastholdes, idet
behovet er akut. Gøran orienterer MGU’s hovedbestyrelse på dets møde den 12. januar 2012.
Lars B. orienterede om tilbud på renovering af eksisterende og etablering af nyt lysanlæg.
Behovet for investeringen drøftedes, herunder timingen i forhold til planerne om etablering af
en kunstgræsbane. Bestyrelsen traf på mødet ingen beslutning, men vil vurdere tilbuddene i
forhold til kravene nærmere. Per kontakter kommunen med henblik på afklaring af, om
tilladelse vil kunne gives.
5. Evaluering af behandlingstilbud
Frank B. orienterede om resultatet af efterårets behandlingstilbud. Spillerne har været tilfredse
med tilbuddet, men erfaringen er, at der kun er basis for én fast tid før træning om ugen.
Mulighed for lave et undervisningstilbud drøftedes.
Bestyrelsen er enig om i at tilbuddet bør fortsætte, og Frank fremsender til Per et budget over
behandlingstilbuddet for 2012.
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6. Opfølgning på årsplanen
Gøran følger op på udsendelse af julekort.
7. Møder med udvalg
Møde med ungdomsudvalg:
Michael orienterede om status for besættelse af stillinger som børne- og ungdomskonsulenter.
For en af stillingerne har der ikke været interesse, og fodboldafdelingen har derfor fremsendt
en ansøgning til DBU om leje af en børne- og ungdomskonsulent. Lejeaftalen vil være
gældende for 2 år, og konsulenten skal 200 timer årligt bidrage til klubbens sportslige og
organisatoriske udvikling. Klubbens udgift er 20.000 kr. pr. år. Der forventes svar fra DBU den
15/12 på ansøgningen.
Michael fremsender kontraktudkast for de tre interne konsulentstillingerne til bestyrelsen. Det
aftaltes at drøfte tøjpakke med sponsorudvalget.
Michael og Gøran deltager i DBU Jyllands delegeretmøde den 7/1-12.
Udvalget holder et møde i begyndelsen af det nye år med henblik på fordeling af
arbejdsopgaver.
Møde med sponsorudvalg:
Claus blev orienteret om ungdomsudvalgets forslag til anskaffelse af sponseret tøjpakke til
børne- og ungdomskonsulenterne og presseomtale af konsulenternes arbejde. Claus fandt
idéen god, og sponsorudvalget vil arbejde videre med forslaget.
Claus orienterede om status for fordelskortet.
Der afholdes indendørs fodboldstævne for sponsorer i begyndelsen af det nye år.
Dan Johannesen forventes at indtræde i sponsorudvalget i stedet for Pia Møller.
8. Eventuelt
Gøran oplyste, at Pia J. stopper som kampfordeler til sommer.

