Mejrup Gymnastik- & Ungdomsforening
Fodboldafdelingen
www.mejrup-fodbold.dk
Referat bestyrelsesmøde 5. oktober 2009
Tilstede Gøran, Thomas, Morten, Brian, Lasse, Stine og Ellen
Drøftelse analyse
Webmaster flere muligheder drøftes. Thomas tager kontakt til emner.
Fodboldpris, emner drøftes, prisen overrækkes til træner leder fest.
Nye medlemmer til bestyrelsen, der arbejdes fortsat på emnet.
Ungdomskonsulent kan evt. opdeles efter køn. Der er 3 emner.
Kampfordeler der er endnu ikke fundet en afløser. Der arbejdes på sagen.
Ungdomsudvalget arbejder på at finde nye medlemmer.
Beslutning
Træner leder afslutning herresenior sørger for 5 personer serverings og
barpersonale. Klubben belønner dette med 1500 kroner
Generalforsamling annonceres i nyx igen.
Træner U18 piger skal findes. Gøran kontakter Tvis og Mejdal.
Hegn bag mål mod de gamle baner, 2 nye 11 mands boldbaner og sponsortårne.
Der skal søges hos kommunen. Foregår gennem MGU s hovedbestyrelse og Gøran.
Orientering
Rollefordeling mellem UU og bestyrelse udsættes til februar 2010.
Formand
Omdrejningspunkt for beslutninger. Opgaverne i bestyrelsen skal fordeles mere ud
mellem bestyrelsesmedlemmerne.
Forslag om en evt. hotmail, som alle i bestyrelsen kan gå på hvor som helst.
Formandens mail kan faktisk bruges til dette formål.
Beslutningerne vil også hurtigere kunne træffes. Afventer med yderligere tiltag til
efter generalsamlingen, når den nye bestyrelse konstitueres.
Kasserer
Kontingent indendørs fodbold for senior. Fortsætter som sidste år med 100 kroner pr.
spiller. Skal betales ved første træning. Morten og Brian sørger for indkrævning af
dette.
Det samme gælder naturligvis for damesenior. Stine undersøger om, damesenior
ønsker træning indendørs.
Ungdomsudvalg
Problematik vedr. U17 drenge. Gøran, Per N., Thomas og UU holder møde herom.
Gøran indkalder snarest.
Målmandstræner for ungdom fungerer god med Carsten Frost. Der er positive
tilkendegivelser fra de hold, der har benyttet sig af tilbuddet. UU genforhandler med
Carsten Frost
Seniorudvalg
Målmandstræner for herresenior. Der arbejdes på sagen fra forår 2010.
Lasse kontakter muligt emne.
Julefive-a-side arrangeres af herresenior til første weekend i december.
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Ad hoc udvalg
Kommunemesterskaber i indendørs skolefodbold sidste weekend i oktober.
Gøran er fortsat tovholder.
Damesenior sørger for at smøre boller
UU sørger for tidtagere
Thomas laver skemaer til pointsystem.
Skolen sørger for dommere.
Jyske bank cup julestævne 18+19+20. december
Der skal snarest holdes et nyt møde.
UU sørger for tidtagere og dommere tilmed U14
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