Mejrup Gymnastik- & Ungdomsforening
Fodboldafdelingen
www.mejrup-fodbold.dk
Referat fra bestyrelsesmøde den 15. august 2011
Til stede:
Bestyrelsen: Gøran, Ellen, Inge, Per
Ungdomsudvalget: Michael
Sponsorudvalget: Pia
Seniorudvalget: Lasse og Christina
Bestyrelsen nåede ikke at behandle alle dagsordenspunkter på mødet. Bestyrelsen aftalte
derfor at fortsætte bestyrelsesmødet fredag den 19/8. Resultatet af dette møde fremgår med
kursiv af referatet.
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 20. juni 2011
Referatet blev godkendt.
2. Opfølgning på punkter fra seneste bestyrelsesmøde
Der er indgået aftaler med seniortrænere. Gøran og Michael L. holder møde onsdag den 17/8
med ungdomskonsulenter med henblik på indgåelse af konsulentaftale.
Gøran orienterede om mødet med Michael L. og Dort B. onsdag den 17/8, hvor det aftaltes at
dele konsulentopgaven op, så den kommer til at bestå af 2 børnekonsulenter (op til U12) og 2
ungdomskonsulenter (fra U13) for hhv. drenge og piger.
Reklametårne er nedtaget fra opvisningsbanen, og bestyrelsen retter henvendelse til
kommunen om alternativ placering af reklamer og opsætning af hegn.
Der er sat køleskab i det renoverede mødelokale. Øl og vand kan købes, og der afregnes med
Per N.
Køb af pavillon fra Trehøje Døre til rekvisitter er i proces.
Ellen arbejder videre med programmet for træner-lederfesten den 29. oktober.
3. Ansøgning om flere boldbaner
Udkast til ansøgning til kommunen om etablering af to nye 11-mandsbaner blev justeret. Inge
færdiggør ansøgningen, og sender den til kommunen.
4. Prioritering af kampe på bane 1
Der var enighed om at fastholde den planlagte benyttelse af bane 1 (opvisningsbanen),
såfremt ændringer ikke er mulige. Endvidere enighed om, at kvinderne i danmarksserien har
fortrinsret i forhold til benyttelse af bane 1, da kampene afvikles i henhold til DBU’s
propositioner, hvilket bl.a. indebærer at kamptidspunkter fastlægges af DBU, og disse ikke kan
kræves flyttet af hensyn til lokale turneringskampe.
5. Regler for omkostningsgodtgørelse
Bestyrelsen drøftede forskellige modeller for udbetaling af omkostningsgodtgørelse/kørselsgodtgørelse. Der var enighed om, at punktet kan indgå i drøftelse af forslag til
nedsættelse af et sportsudvalg. Punktet genbehandles på møde fredag den 19/8.
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Det aftaltes, at ansøgning om kørselsgodtgørelse behandles af bestyrelsen fra gang til gang.
Inge laver et udkast til ansøgningsskema.
6. Nedsættelse af et sportsudvalg
Bestyrelsen kunne tilslutte sig Torben B.’s idé om at nedsætte et sportsudvalg. Det skal dog
afklares om behovet er til stede i forhold til det eksisterende seniorudvalgs opgaver, og om
forslaget skal fremsættes for generalforsamlingen. Det aftaltes at drøfte forslaget med
seniorudvalget.
7. Samarbejdsaftale med Mejdal om U18 piger
Det aftaltes, at Gøran søger at indgå aftale med Ove M.
8. Hjælp til teambuilding arrangement for dagplejere
Der afholdes teambuilding arrangement for 250 dagplejere den 10/9. Mette F. har forespurgt
til muligheden for, at hver afdeling skaffer 2-3 personer, der kan hjælpe med afvikling af
arrangementet.
Det aftaltes, at Gøran spørger Kent, om han kan skaffe et par hjælpere.
9. Deltagelse i kommende DGI arrangementer
DGI holder konference om ”nøglen til flere frivillige og fastholdelse af dem man har” onsdag
den 28/9. De der ønsker at deltage kan tilmelde sig.
DGI har orienteret om muligheden for deltagelse i international unglederuddannelse.
Ellen indarbejder unglederuddannelse i årsplanen (juni).
10. Opfølgning på årsplanen
Gøran orienterede om hovedbestyrelsesmødet den 18/8. Hovedbestyrelsen har sagt ja til
etablering af en sundhedssektor foreløbig som en forsøgsordning. Det aftaltes, at Gøran
indkalder Frank Bjerre-Poulsen til næste bestyrelsesmøde med henblik på drøftelse af oplæg til
sundhedssektor.
Hovedbestyrelsen blev orienteret om fodboldafdelingens overvejelser om at nedsætte et
sportsudvalg samt ansøgning om flere boldbaner.
Hovedbestyrelsen fastholder skema for indendørsaktiviteter.
På mødet orienteredes om Conventus og det nye ledelsesværktøj Trilogi.
I forhold til Lars B.’s mail om brug af NYX vil fodboldafdelingen komme med indlæg, der
skønnes relevant.
Gøran vil prøve at få det arrangeret, så han kan deltage i FCM’s repræsentantskabsmøde den
28/8.
Bestyrelsen uddeler gavekort.
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11. Møder med udvalg
Møde med ungdomsudvalg:
Bestyrelsen orienterede om ansøgning om flere boldbaner.
Michael L. orienterede om opstart af U7 drenge tirsdag og U7 piger onsdag. Der forventes
behov for træner til U9 piger. U 14 7-mands drenge bliver ikke til noget. Gøran orienterer Pia
J. herom.
Michael gjorde opmærksom på, at der kan blive mangel på tider for indendørsfodbold.
Michael oplyste desuden, at Poul J. har brug for hjælp til vanding af baner og flytning af mål.
Ellen foreslog Michael at rette henvendelse til MGU senioridræt.
Gøran orienterede om den ny banefordeling.
Møde med sponsorudvalg:
Pia M. opfordrede til opstramning af opkrævning af sponsorindbetalinger. Det aftaltes, at Pia
kontakter Mette L.
Der synes at være styr på turen til landskampen mellem Danmark og Norge den 6. september.
Ca. 200 deltager i arrangementet.
Bestyrelsen orienterede om, at der søges om alternativ placering af tårnreklameskilte i
forbindelse med ansøgning til kommunen om flere boldbaner.
Forskellige muligheder for at rekruttere hjælp til afvikling af kampe drøftedes, herunder
oprettelse af en støtteforening, som hele MGU kunne trække på.
Møde med seniorudvalg:
Lasse havde fremsendt 4 punkter til drøftelse:
1. Møde mellem bestyrelse og seniorudvalg
Seniorudvalget ønsker en fælles drøftelse af formålet med seniorudvalget, bl.a. set i forhold til
forslag om nedsættelse af et sportsudvalg. Bestyrelsen var enig i behovet for et møde og det
aftaltes, at Lasse indkalder til et snarligt møde.
2. Salg og fortjeneste ved kampe
Bestyrelsen kunne tilslutte sig forslag om, at indtægter fra seniorkampe går til
seniorafdelingen. Klubben betaler for to trøjer til bolddrenge. Lasse havde ikke hørt, at der
skulle være problemer med hjælp til kampe, men vil kontakte Lars B. herom.
3. Etablering af en sundhedssektor
Frank Bjerre-Poulsen’s oplæg til oprettelse af en lille sundhedssektor/fysioterapi i
fodboldafdelingen som et forsøg i efteråret drøftedes. Bestyrelsen er umiddelbart positiv
overfor forslaget. Andre afdelinger vil også kunne få glæde af tiltaget, og - som Christina
gjorde opmærksom på – vil dette skabe større bevidsthed om skadesbehandling. Det aftaltes,
at Gøran fremlægger forslaget for hovedbestyrelsen på mødet den 18/8.
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4. Kørselsgodtgørelse til spiller
Både det principielle i udbetaling af kørselsgodtgørelse til spillere og det konkrete ønske
drøftedes. Bestyrelsen vil drøfte behovet for fastlæggelse af regler for udbetaling på møde den
18/8. Se punkt 5.
12. Eventuelt
Intet.

