Referat
Generalforsamling, Mejrup fodbold
Onsdag den 6. Februar 2019
Antal deltagere: 22 (inkl. Bestyrelsen)
Dirigent: Torben Baunbæk
Formandens beretning:
Der er sket meget i 2018. Der er rigtig mange ungdomshold – mange hold pr. årgang. Vi har
næsten hold i alle årgange fra de mindste til senior.
Pigeholdene er stadig et stort aktiv for Mejrup fodbold, og det er kendt rundt i Jylland.
Seniorherrer har måtte sadle om og trække JS, for at starte op på ny i S4. Det virker indtil nu
helt sikkert som den rigtige beslutning.
Der er kommet godt gange i Oldboys, som har haft 2 hold i 2018. Oldgirls har et træningshold.
Samarbejdet med FSH går ud på at FSH skal varetage ”elite-delen”,
FSH er lige så meget en del af Mejrup fodbold, som ungdom og senior. Der er et håb om at de
kan få mulighed for at træne mere på vores græsbaner i foråret.
Der har været et ungdomsprojekt for u10-u12, som har kørt meget godt i starten. Pga. nogle
beslutninger truffet i julen, er der kommet lidt grus i maskineriet, som vi håber på at få orden
på med tiden.
3-bold var en stor succes, og det kommer igen i år, søndagen før byfesten.
Vi prøver også igen i år at holde ”fodbolden dag” med så mange hjemmekampe som muligt.
Galla-festen var endnu engang vel besøgt, Der er i ungdomsudvalget tanke om at ændre
konceptet lidt, for forandring
Der er arbejdet en del med at købe nyt spillertøj, hvor der er købt 480 sæt hjem.
House of Sales har opsagt samarbejdet på sponsorsiden og bestyrelsen har derfor selv
arbejdet meget på at skaffe nye sponsorer. Aftalen er opsagt pga. manglende tid.
Der er skrevet ny 3-årig aftale med Hummel.
En opgave for 2019 er at være gode til at få formidlet ud til trænere, spillere og forældre hvad
der sker i klubben, så det også bliver spændende for modtageren.
Der er brug for mere hjælp i bestyrelsen og udvalgene, så der kan arbejdes videre på de gode
takter, og så de frivillige som sidder her nu, ikke kører trætte.
Der er arbejdet med et værdisæt for Mejrup fodbold gennem 2018, og værdierne vises frem.
Næste skridt i værdisætningen er at få sat nogle handlinger på værdisættet, så det ikke kun
bliver ord på en planche.
Værdiordenen er: Samarbejde, Engagement, Glæde, Udvikling, Tradition, Integration, Respekt.

Fremlæggelse af regnskab
Mette fremlægger budget, som godkendes. Der har i årets løb været fokus på at der skulle
spares, da sponsorindtægterne ikke ville være så høje som tidligere. Det er blevet gjort flot, og
vi er kommer ud med et resultat på små 50.000kr.

Valg af bestyrelse
Bestyrelsen lægger op til at der skal være 6 personer (ud over kasserer)
Casper Bach Christensen, Michael Levin og Lars Due fortsætter i bestyrelsen.
Lasse Weyhe Trækker sig som medlem af bestyrelsen, men fortsætter i seniorudvalget.
Stefan Vendelbo stiller op til bestyrelsen og stemmes ind..
Der er ikke andre der stiller op.
Den siddende bestyrelse holder fast i, at 4 personer ikke er nok, og der lægges op til
Ekstraordinær generalforsamling, for at finde 2 mere til bestyrelsen..

Suppleant til bestyrelsen: Henrik Møller.

Eventuelt
Der bliver stillet spørgsmålstegn til den fyring der er sket ifm u10-u12.
Der er flere forældre der er irriteret over den beslutning der er taget. Brian Ørts mener der
kommer til at ske mange negative ting i Mejrup fodboldting, hvis situationen ikke trækkes
tilbage.
Der diskuteres på tværs, og folk informeres omkring situationen, og hvad FSHs opgave er.
Der bliver lagt op til, at Claus bliver klædt bedre på fra Mejrup fodbold til at side i FSH
styregruppen, så han er up to date på hvad der sker i Mejrup.
Bestyrelsen ændre ikke sin holdning til situationen.
Claus Klausen fortæller om det nye licenssystem, som FSH gerne skal være en del af. Der skal
rigtig meget til for at opnå stjerner i det nye system.. Målet er at få en T-licens, som man har
nu, men man ønsker at komme op på en B-licens. En ny ting er fx, at FSH skal have mere
indsigt i hvad der sker fra u10-u12. Dog uden at de skal være en del af elitemiljøet.
T-licensen gør, at u13-u15 spiller i minimum 2. Bedste række i landet. Hvis man får B-licens er
dette også gældende for u15 til u19.
Ansøgningsfristen er i marts.

Der diskuteres hvordan man kan skaffe mere hjælp generelt, og Claus fra DBU kommer med
forslag om, hvordan alle årgange kan bidrage, ved man fx uddeler overskuelige opgaver til de
enkelte årgange, så deres forældre mm. Aktiveres i det frivillige arbejde.

