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Referat fra bestyrelsesmøde den 23. januar 2012 
 
 
Til stede: 
Bestyrelsen: Gøran, Claus, Per  
Ungdomsudvalget: Michael 
Sponsorudvalget: Søren 
Seniorudvalget: Ikke mødt 
 
 
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 12. december 2011 
 
Referatet blev godkendt. 
 
2. Konstituering af bestyrelse 
 
Bestyrelsen konstituerede sig således: 

 
Gøran: Formand 
Claus: Næstformand 
Mette: Kasserer 
Per: Sekretær 
 
Bestyrelsen efterlyser fortsat 1-2 personer til bestyrelsesarbejdet. 
 
3. Opfølgning på seneste bestyrelsesmøde 
 
Gøran havde udarbejdet en liste over arbejdsopgaver for formanden og bestyrelsen. 
Opgaverne blev gennemgået og fordelt mellem bestyrelsesmedlemmerne, idet nogle opgaver 
også overdrages til udvalgene. Oversigten med arbejdsopgaver indarbejdes i håndbogen. 
Behovet for et kodeks for hjemmesiden drøftes på kommende bestyrelsesmøde. 
 
Etablering af sportsudvalget skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen forventer derfor at få 
et oplæg fra sportsudvalget om dets sammensætning og arbejdsopgaver. Det aftaltes, at 
Gøran kontakter Lasse W. med henblik på, at han deltager i det næste bestyrelsesmøde. 
 
Der var enighed om at undersøge muligheden for leje af mobilt lysanlæg. Per spørger Mette L. 
om hun vil undersøge, hvad det kan koste. 
 
Udkast til lejekontrakt vedrørende rum til skadesbehandling fremsendt af Per N. blev drøftet. 
Det aftaltes, at Claus kontakter Per N. for mindre justering af aftalen. 
 
4. Orientering fra møde i hovedbestyrelsen den 18/1 
 
Claus orienterede på hovedbestyrelsesmødet om fodboldafdelingens planer for etablering af en 
kunstgræsbane. Der var opbakning i hovedbestyrelsen til projektet, og MGU får deltagelse i 
den nedsatte arbejdsgruppe.  
 
På hovedbestyrelsesmødet blev forslag til nye vedtægter for MGU drøftet. De overvejes at 
ændre vedtægterne, så den økonomiske solidaritet ophører, hvormed afdelingerne hver især 
bliver økonomisk ansvarlig. Claus har indvilget i at udarbejde et oplæg til nye vedtægter. 
Vedtægter skal godkendes på MGU’s generalforsamling i marts.  
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Der var på hovedbestyrelsesmødet en drøftelse af sponsorsituationen. Der budgetteres med 
indtægter på 700-800.000 kr. i 2012. 
 
5. Arbejdsgruppe vedrørende kunstgræsbane 
 
Claus orienterede om mødet i arbejdsgruppen den 19/1. Der arbejdes på at få aftalt et møde 
med kommunen om etablering af kunstgræsbanen. Derudover skal der sættes gang i 
fundraising. Det forventes, at DBU vil oprette en ny pulje, hvorfra der kan søges om midler til 
etablering af kunstgræsbane. 
 
6. Trænermødet den 20/2 
 
Det aftaltes at gennemgå programmet for trænermødet den 20/2 med ungdomsudvalget. 
 
7. Afregning lukkede hold 
 
Mette L. har oplyst, at der er problemer med opkrævning af kontingent for lukkede hold. Det 
aftaltes at forhøje betalingen for holdene. Gøran drøfter størrelsen af forhøjelsen med Mette L. 
 
8. Placering af bandereklamer 
 
Per ansøger kommunen om opsætning af bandereklamer bag mål mod vejen. 
 
9. DBU klubundersøgelse 
 
Gøran sender spørgsmål til Claus og Per som overvejer svar på disse. 
 
10. Coaching for foreningsledere 
 
Invitation fra DGI til deltagelse i coaching. Deltagelse overvejes.   
 
11. OK aktiviteter 
 
Gøran har meddelt, at fodboldafdelingen gerne vil stå for aktiviteten den 15/6. Opgaven søges 
overdraget til sponsorudvalget.  
 
12. Opfølgning på årsplanen 
 
Punktet blev udskudt. 
 
13. Møder med udvalg 
 
Møde med ungdomsudvalg: 
 
Michael orienterede om møde med Peter Gandrup, DBU’s børne- og ungdomskonsulent, som 
afdelingen har lejet for 2 år Peter G. får ansvaret for drengene, og Lars Ø. og Dorte B. vil 
fungere som ”føl” hos Peter G.  
 
Dorte har fundet to trænere til U 15 piger, mens der endnu ikke er fundet nogen til U 15 
drenge. 
 
Michael oplyste, at ungdomsudvalget gerne vil stå for Jyske Bank Cup, evt. i samarbejde med 
sportsudvalget. 
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Ungdomsudvalget vil søge DBU om afholdelse af 3-boldstævne i maj. Udvalget vil forsøge at få 
seniorer til at dømme kampe.  
 
Michael gennemgik programmet for trænermødet den 20/2. Bestyrelsen har mulighed for at 
komme med indlæg. Mette L. vil bl.a. orientere om Conventus. Gøran deltager i mødet og vil 
orientere om planerne for etablering af en kunstgræsbane.   
 
Michael orienterede om, at info-folder skal opdateres bl.a. med information om Conventus.  
 
Ungdomsudvalget har haft en opgavefordelingsdag, og udvalget vil søge at få en webmaster 
og en ”HK’er” tilknyttet udvalget. Gøran foreslog, at sidstnævnte bl.a. kunne tage sig af 
kursustilmeldinger.  
 
Endvidere er det planen at involvere MGU’s senioridræt, som bl.a. skal tilse at målene står 
korrekt.  
 
Møde med sponsorudvalg: 
 
Det aftaltes, at sponsorudvalget deltager i trænermødet den 20/2 for at orientere om 
fordelskortet. Endvidere aftaltes, at sponsorudvalget påtager sig at finde en eller flere 
personer, som kan varetage OK aktivitet den 15/6. 
 
Søren orienterede om, at fordelskortet er trykt i 650 eksemplarer og i to udgaver – en til 
sponsorer og en til betalende medlemmer af klubben.  
 
Af arrangementer nævnte Søren indendørs fodboldstævne, ølsmagning og golf. Budgettet er 
på 50-60.000 kr. Arbejdet med gentegning af sponsorater ser fornuftig ud. 
 
Bestyrelsen orienterede om, at ungdomsudvalget påtager sig opgaven med Jyske Bank Cup. 
Søren oplyste, at det er en svær opgave at skaffe små sponsorater til stævnet. 
 
8. Eventuelt 
 
Gøran videresender mail fra Mette F. vedrørende forretningsgangen for indlevering af nyt til 
NYX til Lars B. 
 
   


