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www.mejrup-fodbold.dk
Referat fra bestyrelsesmøde den 19. april 2012
Til stede:
Bestyrelsen: Gøran, Claus, Per
Ungdomsudvalget: Gunnar
Sponsorudvalget: Søren
Sportsudvalget: Ingen mødt
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 26. marts 2012
Referatet blev godkendt.
2. Opfølgning på punkter fra seneste bestyrelsesmøde
Gøran orienterede om den afholdte generalforsamling i MGU den 28/3. Nyt forslag til ændring
af vedtægter forventes fremlagt på en ekstraordinær generalforsamling. Den indgåede
sponsoraftale har ikke levet op til forventningerne.
Der er intet nyt vedrørende ny kampfordeler. Bestyrelsen overvejer at annoncere om opgaven
i NYX.
Per orienterede kort om repræsentantskabsmødet i Holstebro Idrætsråd.
Trænerkontrakter står for at skulle genforhandles. Gøran kontakter de pågældende.
Gøran orienterede om anskaffelse af 2 sæt 7-mandsmål.
3. Nye baner og nyt lysanlæg
Claus orienterede om, at han har sendt ansøgning til DBU om støtte til anlæg af
kunstgræsbane. Der er behov for at finde en person, som kan påtage sig opgaven med
fundraising. En mulighed er at annoncere om opgaven i NYX.
4. Gennemgang af udkast til revision af håndbog for bestyrelsen
Bestyrelsen gennemgik og tilrettede håndbogen.
5. Opfølgning på kommunemødet den 29/3
Gøran orienterede om mødet. Kommunen har udarbejdet en pjece med praktiske oplysninger
om baneanlæg (flytning af mål, opkridtning, græsklipning m.m.). Foreningen kan ansøge om
tilskud til afholdelse af nationale og internationale mesterskabsstævner og til opkridtning af
baner.
6. Opfølgning på årsplanen
Ellen K. har meddelt, at hun gerne påtager sig opgaven vedrørende gaver. Per kontakter Ellen
vedrørende konfirmander.
7. Møder med udvalg
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Møde med ungdomsudvalg:
Gunnar orienterede om, at Ellen K. er indtrådt i udvalget. Gunnar er selv ved at trappe ned.
Gunnar og Poul S. har været til møde i Silkeborg om jyske 3-bold, som løber af stablen den
17/6. Arbejdsopgaver fordeles på kommende møde. Der er behov for ca. 60-70 hjælpere.
Alle hold er nu i gang udendørs, og der er kommet endnu flere unge til. Det giver en del
udfordringer med hensyn til trænere og holdledere. Udvalget overvejer forskellige muligheder
for at fastholde og udvikle de rigtige gode spillere, herunder samarbejde med andre klubber.
Gøran oplyste, at HB’s bestyrelse gerne vil have et møde MGU’s fodboldsbestyrelse, og det vil
være relevant at tage emnet op i den forbindelse.
Gunnar vurderer, at udvalget ikke har ressourcer til at udarbejde ansøgning til DBU om årets
børnefodboldklub.
Som det er bekendt ønsker udvalget bedre haltider til indendørs fodbold.
Gunnar orienterede om, at udvalget gerne vil have en til at stå for vedligeholdelse af
hjemmesiden.
Bestyrelsen foreslog, at udvalget udarbejder en arbejdsbeskrivelse, og at der kan annonceres
om opgaven i NYX. Annoncering ved direct mail via Conventus er også en mulighed.
På forslag fra Gunnar vedtog bestyrelsen ikke fremover at udsende lykønskningstelegrammer
til konfirmander. Pengegaver fastholdes i overensstemmelse med håndbogens retningslinjer.
Møde med sponsorudvalg:
Søren orienterede om HTH Holstebro Løbet den 22/6. Størrelsen af den støtte klubben
modtager fra HTH afhænger af antal løbede km. Derfor – jo flere der løber jo bedre. Støtten
udgør dog max. 10.000 kr. Information om løbet kan udsendes som direct mail via Conventus.
Søren orienterede om, at udvalget har besluttet at holde lidt lav profil i forhold til FCM og
Unibets kampagne ”Støt din klub”.
Bestyrelsen kunne tilslutte sig udvalgets forslag om at opsætte 3 flagstænger ved
indgangsportalen til opvisningsbanen. Pris ca. 7.500 kr. Søren kontakter Thomas Odgaard for
kommunal godkendelse.
Bestyrelsen opfordrer udvalget til at overveje, hvad der skal til for at fastholde og udvikle de
gode tiltag, der tilbydes publikum i forbindelse med afvikling af kampe på opvisningsbanen –
opgaver som Lars B. alene p.t. påtager sig at koordinere. En mulighed kunne være at
nedsætte et stadionudvalg og via NYX opfordre interesserede til at melde sig til opgaven.
Møde med sportsudvalg:
Ingen repræsentanter fra sportsudvalget mødte op.
12. Eventuelt
Der var enighed om, at Conventus kan anvendes til udsendelse af relevant information til
medlemmer i klubben.

