Mejrup Gymnastik- & Ungdomsforening
Fodboldafdelingen
www.mejrup-fodbold.dk
Referat fra bestyrelsesmøde den 26. marts 2012
Til stede:
Bestyrelsen: Gøran, Claus, Per
Ungdomsudvalget: Michael
Sponsorudvalget: Claus
Sportsudvalget: Daniel

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 27. februar 2012
Referatet blev godkendt.
2. Opfølgning på punkter fra seneste bestyrelsesmøde
Den aftalte at anmode sportsudvalget om at udarbejde en håndbog på baggrund af den
udarbejdede arbejdsbeskrivelse til erstatning for den nuværende håndbog for seniorudvalg.
3. Nye baner og nyt lysanlæg
Claus orienterede om, at der er afsendt høringssvar til lokalplanforslag for området ved Store
Claus til fritidsformål. Kommunen har kvitteret for modtagelsen af høringssvaret. Claus har
kun fået tilbagemelding fra Per og Per M. på sin mail til arbejdsgruppen om fondsansøgninger,
herunder forslag om afholdelse af arbejdsgruppemøde. Det aftaltes, at Gøran spørger Pia om
muligheden for hjælp til fondsansøgning.
DBU’s ansøgningsskema om DBU-støtte til anlæg af kunstgræsbane blev gennemgået. Claus
gør ansøgningsskema færdigt og fremsender dette til DBU. Ansøgningsfristen er den 1. maj
2012.
4. Opfølgning på hovedbestyrelsesmødet den 12/3
Claus orienterede om mødet i hovedbestyrelsen den 12/3. Hovedbestyrelsen afviste Peter
Grefstads forslag om sammenlægning af de mindre afdelinger, og der var ikke tilslutning til at
ændre vedtægterne, så afdelingerne får større selvstændighed. Der er dog under alle
omstændigheder behov for en justering af vedtægterne, herunder større klarhed over hvilke
beslutninger afdelingerne selv kan træffe. Forslag til nye vedtægter forventes først at blive
fremlagt ved næste års generalforsamling.
Fodboldafdelingen opfordrede på mødet til at udnytte haltiderne bedre, og der var enighed om
at inddrage lørdag formiddag til haltider.
På mødet blev der rejst kritik af, at seniorfodbold i forbindelse med et arrangement havde
medbragt sponseret mad og drikke. Det er vigtigt, at kiosken støttes.
Gøran deltager i MGU’s generalforsamling.
5. Kommunens påbud om fjernelse af bandereklamer
Holstebro Kommune har meddelt MGU, at reklamer på indgangsportal ved opvisningsbanen
skal fjernes. Gøran kontakter Søren Gøtzche, DIF som kan være en hjælp til afklaring af
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gældende regler og praksis vedrørende opsætning af reklamer. Drøftes i øvrigt med
sponsorudvalget.
6. Opsætning af hegn
Baggrunden for Lars B’s ønske om opsætning af hegn ved opvisningsbanen drøftedes. Afklares
med sponsorudvalget.
7. Ny kampfordeler
Gøran oplyste, at der ikke var noget nyt vedrørende ny kampfordeler.
8. Udlevering af fordelskort
Bestyrelsens godkendte Michaels forslag om udlevering af fordelskort ved træningsstart.
9. Indkøb af projektor
Michaels forslag til opsætning af projektor i mødelokalet drøftedes.
10. Repræsentantskabsmøde i Holstebro Idrætsråd
Per deltager i repræsentantskabsmødet den 28/3.
11. Revision af håndbogen
Punktet udsat til næste bestyrelsesmøde.
12. Salg af skrabelodder fra Bravo Tours
Der var enighed om ikke at tilmelde sig ”Det store rejsespil”.
13. Opfølgning på årsplanen
Claus orienterede om mødet i FCM-klubsamarbejdet den 28/2, hvor FCM informerede om
kampagnen ”Støt din klub”, hvor klubber kan tjene penge ved at hverve nye spillere til Unibet.
Den enkelte klub modtager 250 kr. for hver person (medspiller), der indsætter minimum 250
kr. på klubbens Unibet konto. I introperioden frem til den 15. maj er der mulighed for at få del
i ekstra bonusser.
Kampagnen drøftes med sponsorudvalget.
14. Møder med udvalg
Møde med ungdomsudvalg:
Michael oplyste, at Lars N. på et kommende udvalgsmøde vil orientere om FCM-samarbejdet.
Resultat af møde i MGU’s hovedbestyrelse den 12/3 drøftedes. Der var enighed om at
indmelde ønske om haltider lørdage.
Michael orienterede om sit forslag til at få sat en projektor op i mødelokalet. Det aftaltes, at
Michael afprøver tilslutning af pc til den nuværende skærm i lokalet.
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Poul S. og Gunnar K. har været til møde i Silkeborg om Jyske 3-bold, som afvikles i Mejrup
den 17/6.
Michael orienterede om sit forslag til udlevering af fordelskort ved træningsstart. Bestyrelsen
kunne tilslutte sig forslaget. Michael orienterer trænerne.
Michael orienterede om, at der endnu ikke er skrevet kontrakter under med børne- og
ungdomskonsulenter (Dorthe B. og Lars Ø.). Det aftaltes, at Gøran deltager i et møde om
kontrakterne. Det er et ønske at konsulenterne får udleveret en letgenkendelig jakke. Ønsket
drøftes med sponsorudvalget.
Møde med sponsorudvalg:
Claus noterede ungdomsudvalgets ønske om jakke til konsulenterne.
Claus fremlagde ansøgning om opsætning af hegn ved opvisningsbanen. Bestyrelsen
godkendte ansøgningen.
Claus oplyste, at reklamer på indgangsportalen fjernes i påsken ved at vende de nuværende
reklameskilte om. Bestyrelsen vil undersøge gældende regler og praksis vedrørende opsætning
af reklameskilte.
Claus gjorde opmærksom på, at enkelte hold møder op i træningstøj med sponsormærke, som
der ikke er indgået aftale med. Der var enighed om at gældende sponsorkoncept skal følges.
Koordineres med ungdomsudvalget og tages op på næste års trænermøde.
Claus orienterede om HTH Holstebro løbet den 22/6 og om det afholdte indefodboldstævne den
25/3.
Bestyrelsen orienterede om FCM-klubsamarbejdets kampagne ”Støt din klub” i samarbejde
med Unibet. Claus drøfter kampagnen med sponsorudvalget.
Møde med sportsudvalg:
Daniel orienterede om den aktuelle trænersituation på herresiden, som efterfølgende
drøftedes.
12. Eventuelt
Gøran og Mette deltager i kommunemødet den 29/3.
Da Claus er optaget af træning mandage aftaltes at flytte forårets bestyrelsesmøder til
torsdage. Per giver Per N. besked.

