Mejrup Gymnastik- & Ungdomsforening
Fodboldafdelingen
www.mejrup-fodbold.dk
Referat bestyrelsesmøde 7. december 2009
Tilstede: Gøran, Per, Kent, Mette, Søren, Michael, Gunnar, Kirsten, Claus, Poul og
Ellen (referent)
Referat godkendt fra november
Beslutning:
Konstituering af bestyrelse:
Formand: Gøran Jacobsen
Næstformand: Ellen Kristensen
Kasserer: Mette Littau
Sekretær: Kent Heldgaard
Menigt medlem: Per Holm
Mødedatoer i 2010: 11/1, 15/2, 8/3, 12/4, 17/5, 14/6, 16/8,13/9, 11/10, 8/11, 13/12
Bestyrelsen ønsker fremover een repræsentant fra hvert udvalg til at deltage i best.
møder, skal være samme person hver gang. Bestyrelsen mødes klokken 18.00, UU
deltager fra 20.00 - 20.45, sponsorudv. repræsentant fra 20.45 - 21.15 og seniorudv.
21.15 - 22.00
Mailkorrespondance: mails fra formanden skal besvares indenfor 1 uge
Ny webmaster er Allan Lauridsen, velkommen til ham.
Træner / lederfest 2009: god og hyggelig fest trods få deltagere.
Fest i 2010 lørdag uge 43 30. oktober.
Rekvisitskur: Per tager kontakt til Torben Baunbæk og sender ansøgning til
kommunen.
Drøftelse/analyse:
Der arbejdes fortsat på emner til kampfordelerposten
Orientering:
Kommunemesterskaber i indendørs skolefodbold: fortsætter med samme koncept og
deltagerbetaling til 2010.
Formand:
Julekort sendes ud i løbet af december.
Trivselsundersøgelse, vi ønsker ikke at deltage.
Træner / lederseminar 2010: invitation sendes til seniortrænere samt sponsorudvalg.
FCM samarbejde udbygges på pigesiden formentlig m.h.p elitespillere. Der er ikke
ressourcer til deltagelse heri.
Kasserer:
Fodboldskolen 2010 Mette Littau og Bodil Sand fortsætter som ledere af
fodboldskolen. Der mangler en trænerleder.
Tidspunktet søges flyttet til den første uge af sommerferien, som i 2010 er uge 26.
Mikrofodboldskole: Lars Nielsen er trænerleder. Bodil Sand / Mette Littau er
fodboldskoleleder.
Ungdomsudvalg:
Ungdomskonsulent: Mette Littau kontakter emner. UU skal være med til at finpudse
stillingsbeskrivelse / kontrakt.
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Børneattester: UU sørger for at alle får udfyldt til opstart udendørs sæson.
Ingen personer til unglederuddannelse.
Indendørs spillere udefra: Deltagelse i indendørs stævner: som tidligere besluttet kan
hvert hold deltage i turnering samt vores eget julestævne eller et stævne til max.
400,- samt vores eget julestævne. UU`s kontaktpersoner sørger for at bringe det
videre til de enkelte trænere.
UU vil forsøge at få arrangeret forældrehjælp som administrativ hjælp for den enkelte
ungdomstræner. Der afholdes møde den 13. januar, indkaldelse følger.
U7-8 piger har trukket sig fra træning, da de var for få. De enkelte, der ønsker at
fortsætte træning, træner på andre årgange.
Seniorudvalg:
Træner damer 2. hold er i kommende sæson Michael Lichscheidt
Træner herrer 3. hold, der arbejdes vider med muligt emne.
Sponsorudvalg:
Alle kontakter til / fra sponsoragent foregår gennem Claus.
Sponsortårne: søgt særskilt om bander, portal, portal m/ stadionur, tårne samt 2 11
mands baner. Fodboldbestyrelsen og MGU`s hovedbestyrelse arbejder videre med
sagen.
Ad hoc udvalg:
Jyske bank cup: tilmeldingsfristen er nok for lang.
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