Mejrup Gymnastik- & Ungdomsforening
Fodboldafdelingen
www.mejrup-fodbold.dk
Referat fra bestyrelsesmøde den 13. september 2012
Til stede:
Bestyrelsen: Gøran, Claus, Per
Sponsorudvalget: Claus
Ungdomsudvalget: Ellen
Sportsudvalget: Ingen mødt
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 9. august 2012
Referatet blev godkendt.
2. Opfølgning på punkter fra seneste bestyrelsesmøde
Lars O. har overtaget opgaven som kampfordeler efter Pia frem til 1. januar 2013. Hvordan
opgaven herefter skal løses drøftedes.
Samarbejdsmuligheder med andre klubber for eliten drøftedes.
Bestyrelsen konstaterer, at sportsudvalget ikke længere fungerer i praksis. Gøran tager
kontakt til serie 5 for at høre, om nogen kunne være interesseret i at stå for oprettelsen af et
nyt udvalg.
Claus tager kontakt til Casper D. med henblik på aftale om et møde med bestyrelsen.
Der mangler afklaring af enkelte trænerkontrakter.
Det er bestyrelsens opfattelse, at der er foretaget den nødvendige oprydning på hjemmesiden.
Der skal udsendes invitation til træner-/lederfesten den 3/11 og indkaldelse til
generalforsamlingen den 21/11. Per laver udkast.
3. Opfølgning på ekstraordinært møde den 27/8
Ungdomsudvalgets oplæg til retningslinjer for udlandstur drøftedes. Det aftaltes at revidere
oplægget i samarbejde med ungdomsudvalget.
Gøran orienterede om tilbud på skadesbehandling fra Fys & Fitness Nupark.
Per N. har meddelt, at han ikke længere ønsker at stå for modeshowet, og nye arrangører er
fundet.
Claus deltager i FCM’s repræsentantskabsmøde den 23. september.
4. Rekvisitskur
Gert K. har meddelt, at pavillonen nu kan afhentes. Bestyrelsen drøftede muligheden for at
placere pavillonen ved stien op til opvisningsbanen. Per kontakter kommunen for en
besigtigelse af dette areal. Gøran deltager i besigtigelsen.
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5. Orientering om hovedbestyrelsesmødet den 16/8
Gøran orienterede om hovedbestyrelsesmødet den 16/8. Henrik From fra DGI, som deltog i
mødet, vil gennemlæse forslag til nye vedtægter. Samarbejdet med Per N. om kiosken blev
drøftet. Fitness deltager fremover i byfesten. Trial overvejer at melde sig ud af MGU.
6. Opfølgning på årsplanen
Udsat.
7. Møder med udvalg
Møde med ungdomsudvalg:
Det aftaltes, at Ellen fremsender forslag til møde om en gennemgang af udvalgets oplæg til
retningslinjer for udlandstur.
Muligheden for et samarbejde med Borbjerg GU om U15/U17 drøftedes. Gøran tager kontakt til
formanden.
Plan for indendørsfodbold er fastlagt.
Der mangler en træner til U12 piger.
Møde med sponsorudvalg:
Claus orienterede om, at udvalget ved næste bestyrelsesmøde ved fremlægge forslag til
budget for 2013.
Claus orienterede om sponsorarrangementet den 5/10, hvor der er ølsmagning på Fox &
Hounds.
Gentegning af sponsorater er i gang.
Opsætning af reklamer langs det nye hegn ved opvisningsbanen drøftedes.
Møde med sportsudvalg:
Ingen repræsentanter fra sportsudvalget mødte op.
8. Eventuelt
Kommunens brev til Lars B. om opsætning af tribune ved opvisningsbanen drøftedes. Claus
beder Lars B. komme med et økonomisk overslag.
Per orienterer kommunen om planer for opsætning af reklamer langs hegnet ved
opvisningsbanen og ansøger om tilladelse til opsætning af reklamer på skrænten mod
Viborgvej.
Gøran oplyste, at der skal findes en ny træner til U18 piger.

