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1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 9. maj 2011
Referatet blev godkendt.
2. Opfølgning på punkter fra seneste bestyrelsesmøde
Holstebro Kommune har orienteret om retningslinier for tilskud til sportsarrangementer og
opkridtning af baner. Tilskud fra pulje til sportsarrangementer administreres af Holstebro
Idrætsråd. Foreninger kan søge kommunen om tilskud til opkridtning af baner. Gøran
kontakter Mette L. om status for afholdelse af fodboldskole, herunder opkridtning af baner.
Holstebro Kommune har orienteret om retningslinier for el-sikkerhedseftersyn af lysanlæg. Der
skal foretages el-sikkerhedseftersyn en gang årligt, og eftersynet skal dokumenteres overfor
kommunen. Kommunen arbejder på at tilbyde en fælles ordning for klubberne, hvor det er
samme elfirma, som udfører opgaven. Gøran har bedt El-Gården foretage el-sikkerhedseftersyn af lysanlæg.
Der afholdes træner-lederfest lørdag den 29. oktober og minigeneralforsamling den 16.
november. Per laver et opslag om træner-lederfest, og beder Kent sende dette ud.
Reklameskilte på sponsortårne nedtages i sommerperioden.
Ellen kontakter Pia J. vedrørende revision af håndbogen.
Gøran orienterede om, at han har søgt kommunen (idrætsinspektør Mogens S. Poulsen) om
flere fodboldmål, og MGU har nu modtaget 8 sæt.
Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med det renoverede mødelokale.
3. Status for rekvisitskur
Gert C. har oplyst, at aftale om køb af pavillon fra Trehøje Døre må afvente nybyggeri af
kontor. Bestyrelsen var enig om, at pavillonen vil være en god løsning for opbevaring af
rekvisitter, og at der satses på en aftale om køb af denne. Pavillonen forventes at kunne stå
klar medio sommer 2012.
4. Opfølgning på årsplanen
Ellen sørger for gaver til fodboldskolens trænere. Mejdal har planer om at starte en
fodboldskole op og vil gerne deltage i Mejrups fodboldskole for at hente inspiration. Gøran
orienterer Mette L. herom.
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Gøran orienterede om status for indgåede aftaler med seniortrænere. Der er uafklarede forhold
vedrørende trænersituationen. Bestyrelsen drøftede disse.
5. Møder med udvalg
Møde med ungdomsudvalg:
Der er fundet trænere til U 15 drenge. Der arbejdes på at skaffe trænere til U5 og U7 drenge
og til flere pigehold. Michael sørger for at informere Kent, når navne på trænere er fundet.
Michael spurgte til tider for indendørstræning. Planen for den kommende sæson ligger fast, og
fodboldafdelingen har igen fået primært fredage tildelt. Dette fandt Michael stærkt
utilfredsstillende set i forhold til medlemsfordelingen i MGU. Fredage er ikke attraktiv for
hverken unge spillere eller trænere. Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at den har forståelse
for, at indendørs sportsgrene har de bedste træningstider. Gøran vil forelægge ønsket om
andre og bedre haltider for hovedbestyrelsen.
Møde med sponsorudvalg:
Sponsorturen til Hancock bryggerierne den 27. maj var en succes. Sidste arrangement i år er
tur til landskampen mellem Danmark og Norge den 6. september.
Hovedparten af aftaler med sponsorer er gentegnet.
Sponsorudvalget sørger for, at reklameskilte på sponsortårne nedtages.
Møde med seniorudvalg:
Gøran orienterede om status for aftaler med seniortrænere og trænersituationen drøftedes.
Oprettelsen af et U21 hold drøftedes.
Gøran orienterede om, at der oprettes et serie 6 hold.
8. Eventuelt
Anders L. Jakobsen fra Region 2 vil gerne lave en artikel til ”Fodboldnyt” om fodbold i Mejrup.
Der laves et interview på ca. et kvartér. Gøran kontakter Anders.
Der er et stort pres på boldbanerne, og græsset bliver hurtigt slidt ned. Bestyrelsen vil derfor
rette henvendelse til kommunen igen med ønske om flere boldbaner.

