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referat 10  august 2009 

Referat af bestyrelsesmøde 10. august 2009 
 
Tilstede: Gøran, Thomas, Claus, Stine og Ellen 
 
Referat fra sidste møde i juni godkendt. 
 
Drøftelse/analyse: 

• Vimpler el. lign til overrækkelse ved stævner: ved Vildbjerg cup havde flere 
hold klub gaver, som de overrakte til modstanderne. Dette kunne f.eks være 
kuglepenne, pins, kasketter, vimpler, postkort, armbånd el. lign. Dette drøftes 
igen til næste møde, beslutning afhængig af pris. 

 
Beslutning: 

• Gøran indkalder til møde med arrangører af julestævne. Mødet fastsættes til 
9. september. Husk at gennemgå tipskuponer mhp. hælpere . 

• Boldrum: der indkøbes 2 carporte fra teknisk skole. Disse skal så klargøres til 
nyt boldrum. Skal placeres enten lige ved Hal A eller mellem bane 2 og 3. 

 
Orientering: 

• Sponsorarrangement 22. august. Turen går SAS arena, hvor FCM spiller mod 
FCK. 

• Fremover vil der til alle FCM`s hjemmekampe ligge 10 gavekort/billetter i 
kiosken. Disse er forbeholdt trænere, hjælpetrænere, udvalgsmedlemmer, 
bestyrelse og andre hjælpere i MGU fodbold. Man kan få 2 billetter pr. hjælper 
pr. kamp. Udleveres efter ”først til mølle princip”. Lise sender mail til alle 
involverede. 

• Der mangler træner til 2. hold damesenior. Thomas kontakter muligt emne. 

• Der mangler hjælpetræner til U17 drenge. 

• I øjeblikket ca. 15 herreynglingespillere. Opstartsmøde 11. august. 

• Vigtigt at anvende korrekt logo i nyx, når vi indsender materiale hertil. 
Brevpapir ligger på Mejrup-fodbolds hjemmeside. 

 
Formand: 

• Overveje ansættelse af administrativ medarbejder. Alternativt overvejes 
muligheden for at bestyrelse og udvalgsmedlemmer vil være tilstede flere 
gange i ugen i hallen. Her kunne vi så løse opgaver hen ad vejen i stedet for 
at vente til månedligt best. møde. 

 
Seniorudvalg: 

• Herresenior har ansøgt om tøj til træning samt vask af dette. Bestyrelsen kan 
ikke bevillige dette. Seniorafd. må selv sørge herfor. 

 
Sponsorudvalg: 

• Golfarrangementet på Borbjerg Mølle gik rigtigt godt. 

• Arbejder med at revidere årsplanen/håndbogen. 

• Vil forsøge at lave evalueringer på arrangementer med sposorer. 
 
Næste møde er 14. september 


