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Referat fra minigeneralforsamling den 16. november 2011 
 
 
Formanden bød velkommen til årets generalforsamling i fodboldafdelingen. 
 
1. Valg af dirigent 

 
Torben Baunbæk blev af generalforsamlingen valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at 
generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Der er annonceret om generalforsamlingen i seneste 
udgave af NYX og på MGU’s hjemmeside. 
 
2. Formandens beretning 

 
Formanden afgav sin beretning, hvori han konstaterede, at det har været et godt år for 
fodboldafdelingen med mange flotte resultater og en styrket organisation. Formandens 
beretning kan læses på MGU’s hjemmeside. 
 
Per Nicolajsen spurgte, om bestyrelsen har arbejdet videre med planer om etablering af en 
kunststofbane. Formanden orienterede om, at det har været drøftet, men fokus er i øjeblikket 
på at få overbevist kommunen om behovet for flere boldbaner. Lars Bræmer orienterede om, 
at Idrætsefterskolen Lægaarden er ved at forberede en kunststofbane. Torben Baunbæk 
orienterede om, at han forventer, at DBU igen vil oprette en pulje, hvorfra der kan søges om 
midler til etablering af kunststofbaner. Pia Møller bemærkede, at det også vil være muligt at 
søge fra fonde. 
 
Der blev spurgt til bestyrelsens holdning til ”festlige” billeder og personlige oplysninger på 
hjemmesiden. Formanden oplyste, at en sammenkædning af alkohol og sport, som der er set 
eksempler på, ikke hører hjemme på hjemmesiden. Mette Littau bemærkede, at man nok bør 
overveje at fastsætte regler for, hvad der lægges på hjemmesiden.  
 
Flere bemærkede, at der skal gøres mere for at gøre hjemmesiden mere attraktiv at benytte 
og Lars Bræmer foreslog, at der nedsættes en arbejdsgruppe til at udvikle hjemmesiden. 
 
Lars Bræmer orienterede om, at der på hjemmesiden informeres om stadionudvalg for hhv. 
damer og herrer. Lars Bræmer foreslog, at der oprettes en forældregruppe.  
 
Formandens beretning blev godkendt.    
 
3. Fremlæggelse af regnskab 

 
Mette Littau orienterede om foreløbigt regnskab pr. 15. november 2011. Regnskabet viser 
samlet set et overskud, som bl.a. skyldes en forholdsvis stor stigning i indtægter fra 
kontingentindbetalinger. Byfesten, modeshowet og fodboldskolen gav også pæne indtægter. 
På trods af omkostninger ved nye sponsoraftaler er resultatet på dette område også positivt. 
 
Der er nu 550 medlemmer i afdelingen. 
 
Lars Bræmer oplyste, at han meddelt Jyske Bank, at MGU ikke forventer fremover at afholde 
Jyske Bank Cup.  
 
Pia Jacobsen påpegede, at økonomien ikke altid skal være i fokus. Mange medlemmer har 
glæde af arrangementer, som ikke nødvendigvis giver overskud.  
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Mette Littau orienterede om, at afdelingen snart skal i gang med det nye online 
administrationssystem Conventus. 
  
Der var en længere drøftelse om metode for opkrævning af kontingent og om 
kontingentsatser. 
 
Det blev foreslået at differentiere leje af haltider. 
 
4. Indkomne forslag 

 

Formanden orienterede om forslag til renovering af eksisterende og etablering af nyt lysanlæg. 
Udgiften vurderes i størrelsesordenen 400.000 kr.  
 
Flere bemærkede, at investeringen er nødvendig for at udnytte kapaciteten bedre, og for at 
MGU fortsat skal være en attraktiv klub at spille i.  
 
Mette Littau påpegede, at afdelingen p.t. har en sund økonomi, men at udgifterne vil være 
stigende. 
 
Torben Baunbæk foreslog, at der søges midler fra fonde. 
 
Per Nicolajsen anbefalede, at bestyrelsen får bekræftelse fra kommunen på, at bane 3 må 
benyttes til træning.  
 
Generalforsamlingen godkendte forslag til investering i lysanlæg. 
 
Lars Bræmer orienterede kort igen om stadionudvalg samt om forslag til oprettelse af et 
sportsudvalg til erstatning for seniorudvalget.  
 
Sportsudvalget skal styrke seniorafdelingen og være den røde tråd i målsætningen om, at 
MGU-fodbold skal være den bedste fodboldklub i Holstebro. Udvalget skal bl.a. stå for: 
kampprogram, indlæg til NYX, kontingent, holdtilmeldinger, specialtræning, annoncering, 
sociale arrangementer, tøjvask og behandlingstilbud. En repræsentant for sportsudvalget skal 
deltage i møder med bestyrelsen.  
 
Pia Møller bemærkede, at sportsudvalget skal lave et budget, som forelægges til godkendelse i 
bestyrelsen. Sportsudvalget skal have direkte reference til bestyrelsen. 
 
Kent Rahbek bemærkede, at sportsudvalget også kan bistå med løsning af opgaver i forhold til 
ungdomsafdelingen.  
 
Generalforsamlingen var enig om, at der skal arbejdes videre med forslaget. Det endelige 
forslag forelægges bestyrelsen til godkendelse.  
 
5. Valg af medlemmer 

 

På valg var Ellen Kristensen og Inge Nielsen. Ellen ønskede ikke genvalg og Inge har meddelt, 
at hun er udtrådt af bestyrelsen. Nyvalgte medlemmer blev Claus Klausen og Mette Littau.  
 
Bestyrelsen består herefter af Gøran Jakobsen, Per Holm, Mette Littau og Claus Klausen.  
 
Bestyrelsen konstituerer sig på næste møde den 12. december 2011.  
 
Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at finde yderligere et medlem.  
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6. Valg af suppleant 

 

Henrik Møller blev genvalgt som suppleant. 
 
7. Eventuelt 

 

Kent Rahbek gav udtryk for, at klubben bør gør meget mere i forhold til pleje af sponsorer.  
 
Lars Bræmer orienterede om, at der arbejdes på et ”fordelskort”, som vil give klubbens 
medlemmer rabat hos sponsorer.  
 
 
Efter generalforsamlingen blev der serveret ost, vin og kaffe til de fremmødte. 


