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Referat minigeneralforsamling i 
fodboldafdelingen 24/11-2010  

 
 
Formanden bød velkommen til årets generalforsamling, og startede 
generalforsamlingen jf. dagsordenen. 
 

1. Valg af dirigent: Mette Littau blev af generalforsamlingen valgt som dirigent. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet, 
annonceret i seneste udgave i NYX og på hjemmesiden. 

 
2. Formandens beretning: Formanden afgav sin beretning, beretningen kan 

læses i sin fulde ordlyd på www.mejrup-fodbold.dk, Formandens beretning 
blev godkendt. 

 
3. Fremlæggelse af regnskab:Kasserer Mette Littau fremlagde foreløbigt 

regnskab/regnskabsorientering pr. 22/11-2010, regnskabet viste et pænt 
overskud, og igen gav byfesten, modeshow, fodboldskolen pæne tilskud til 
afdelingens drift, ligesom vore sponsoraftaler i år netto, har bidraget som 
forventet meget positivt, da det er sidste år de løber og afdelingens 
omkostninger herved er størst i de 2 første år. Afdelingen har derfor en flot 
egenkapital. 

 
4. Indkomne forslag: Der er ikke indkommet forslag. 

 
5. Valg af medlemmer, på valg er:  

Gøran Jakobsen, modtager genvalg 
Per T. Holm, modtager genvalg 
Kent Heldgaard, modtager ikke genvalg 
Mette Littau har valgt at stoppe i bestyrelsen, og der skal således også 
vælges nyt medlem i stedet for Mette. 
Gøran Jakobsen blev genvalgt 
Per T. Holm blev genvalgt 
Inge Nielsen blev nyvalgt medlem 
Der blev ikke valgt ny medlem i stedet for Mette Littau, så bestyrelsen består  
af: Gøran Jakobsen, Ellen Kristensen, Per Holm & Inge Nielsen, bestyrelsen 
konstituere sig på næste bestyrelsesmøde den 13. dec. 2010. 
 

6. Valg af suppleant: Henrik Møller blev genvalgt som suppleant. 
 

7. Evt. 
Spørgsmål fra Knud Møller: Spørger om hvorfor Serie 2 meldte afbud til en 
kamp i Klitmøller? 

 
Formanden svarede at holdet var lovet af Klitmøller, at kampdagen kunne 
laves om, men at Klitmøller efterfølgende ikke kunne lave kampdagen om,    
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men man havde desværre ikke dokumentationen i orden i.f.t. Klitmøllers 
tilsagn! 
Formanden var enig med K.M. om at det ikke er i orden med afbud i serie 2. 
Kassereren kunne supplere med at vi ikke havde modtaget nogen regning i 
denne sag. 

 
Bodil Sand spurgte om der var nyt omkring vore sponsortårne. 
Bestyrelsen er i dialog med kommunen omkring disse, men der er ikke noget 
nyt omkring dem.  

 
Bodil Sand mente vi mangler overtræksveste da mange er indsmurt i harpiks. 

 
Lars Bræmer forslog, at der blev oprettet et udvalg der skulle se på 
muligheden for at få en kunststofbane, som vil være med til at sikre 
udviklingen i Mejrup. Kunststofbanen koster mellem 3-5 mill. Kr. men der kan 
jf. L.B. søges fonde, m.m. samtidig med at Fodboldafdelingen nu har en pæn 
egenkapital der kunne støtte op om det projekt. Der blev ikke taget stilling til 
ovenstående på generalforsamlingen. 

 
Der mangler hegn nederst på opvisningsbanen, og det resulterer i lange 
spilstop når bolden skal hentes,  kommunen er blevet spurgt om dette, men er 
ikke vendt tilbage,  Bestyrelsen bedes søge kommunen om dette net/hegn. 

 
Vi har en række plastikmål som ikke bruges – Jens Nicolaisen sætter disse 
plastikmål til salg på hjemmesiden for 400 kr. pr. sæt. 

 
Lars Bræmer ønsker at vi skal bruge NYX  noget mere til at informere om 
fodbold. Der skal laves en månedlig oversigt over kampe i Mejrup til NYX. 
Kampfordeleren undersøger om dette er muligt. 

 
Der blev drøftet hvordan man kan få seniorafdelingen (spillerne) til at yde en 
indsats for klubben. 
 
Efter disse løse drøftelser blev der serveret ost/vin og kaffe til de fremmødte.   


