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DAGSORDEN 
 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum 
indeholde følgende (jf. vedtægtens §5 om Generalforsamling): 
 
1. Valg af dirigent 
Hardy Hede Nielsen blev valgt og konstatererede at generalforsamlingen er 
lovligt indvarslet og beslutningsdygtig jf. fodboldafdelingens vedtægter.  
 
Dirigenten præciserede, hvem der var på valg og ikke modtog genvalg samt 
hvem der ønskede genvalg.   
 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
Årsberetningen blev fremlagt. Den lægges efterfølgende op på den nye 
hjemmeside. 
 
3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til  godkendelse 
I kassererens fravær fremlagde Hardy Hede regnskabs beretningen. 
 
I modsætning til 2013, så ser 2014 ud til at ende med et mindre overskud. 
Dette skal ses i lyset af en mindre justering af kontingenter samt samarbejdet 
med Holstebro Boldklub omkring seniorafdelingen.    
 
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag 
Forslag fra Bestyrelsen om at bevilge tilskud til Udviklingen af miljøet i og 
omkring Mejdal Hallen 2015 (bilag). 
 
Bilag 1: Bestyrelsen stiller følgende forslag: 
 
Bestyrelsen har på sit møde d. 26. januar 2015 besl uttet: 
Der fremlægges forslag til generalforsamlingen om, at fodbold frigiver op til 
maksimalt 100.000 kr. af egenkapitalen (som udendørs idræt) til hal projektet. 
 
Det præciseres af generalforsamlingen at det er vigtigt at de øvrige afdelinger 
støtter markant op om at frigive egenkapital til det fælles projekt.   
 
Lene Faklam orienterer at Håndbold og Gymnastik HAR foretaget lignende 
beslutninger på deres generalforsamlinger.  
 
Beslutning: Forslaget vedtages enstemmigt.   
 
5. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter: 
Michael Wullum er ikke på valg, men har gennem længere tid givet udtryk for 
et ønske om at træde ud af bestyrelsen.  
Erik Egeberg Bank er på valg og ønsker IKKE at genopstille.  
Carsten J. Jespersen er på valg og ØNSKER at genopstille.  
Jesper Ejstrup er på valg og ØNSKER at genopstille.  
 

a. Valg af formand (lige år): 
b. Valg af kasserer (ulige år) : 
c. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (lige år): 
d. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år): 
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e. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen:   
 

6. Valg af afdelingens repræsentanter i repræsentan tskabet: 
Der er repræsentantskabsmøde i Mejdal-Halgård GIK d. 13. april om aftenen.   
 
Fodboldafdelingens bestyrelse tilmelder sig og fordeler de 5 pladser (2 faste 
pladser + 1 pr. 100 medlem). 
 
7. Eventuelt  
 
• Hjemmesiden:  Forslag om at oprette et område med praktiske opgaver, 

som kunne hedde ”fix it”  
• Fodboldens Dag d. 6. juni:  Vigtigt at planlægningen kommer i gang. 

Holstebro Boldklubs Danmarkseriehold kommer til Mejdal og spiller deres 
hjemmekamp mod FC Djursland  

   
Til generalforsamlingen var mødt: Lene Faklam, Hardy Hede Nielsen, Kaare 
Christensen, Karl Bruzen, Jonas Rabjerg, Ole Rabjerg, Carsten J. Jespersen, 
Erik E. Bank, Michael Wullum, Peter Henriksen og Jesper Ejstrup. 
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Årsberetning 2014 v/ Jesper Ejstrup 
 
 
 

      

Året bød på helt nye muligheder idet at kommunen gennemført en modning af flere 
baner hos os i Mejdal. Halgård hallen kom til i februar 2015 med mulighed for 
masser af indendørs fra og med den næste indendørs sæson.  

I forhold til samarbejde blev der også testet ”bæreevner” og flyvefærdighed. Her 
viste det sig, at noget er stærkt – og at andet ikke evner at komme på vingerne.      

Tiltag i 2014 
• det nye ”Mejdal-Halgård Fodbold” 
• træneropstart og senior samarbejde med Holstebro Boldklub  
• Fodboldens Dag 2014 i Mejdal-Halgård 
• Ramsing Cup 2014 i Spjald 
• etablering af ny fodboldbane (11-mands + små baner)  
• trænertrøjer til trænerstaben 
• senior samarbejde med Holstebro Boldklub 
• Nye Facebook- og hjemmeside ☺ 
 
Hvordan gik 2014?  
• Vi er ved sidste indberetning til Dansk Idrætsforbund (DIF) nu ca. 338 

medlemmer  – aktive mere end 3 mdr. i 2014 
• HB/Mejdal senior  henholdsvis forblev i serie 2 og rykkede ned i serie 5  
• Old Boys  gennemførte igen turnering og barsler med et ekstra hold 
• Vores ældste ungdomshold er U14 drenge!!!   
 
Ungdom 
Bredt set er der for mange årgange, som vi ”misser” som klub. Det må være en 
opgave for den kommende bestyrelse i samspil med trænerne og andre, at få mere 
gang i børnefodbolden igen – herunder også pigefodbolden. Men dette skal 
naturligvis også være drevet af et ønske og hjælpsomhed fra brugerne/forældrene.    
 
I skrivende stund undersøges muligheden for at samarbejde med Tvis og Nr. Felding 
omkring nogle pigehold. Det falder naturligt, da de unge fra byerne kommer på 
samme skole i overbygningen. Træner Peter Henriksen har indledt drøftelser med de 
øvrige klubber herunder supplerende muligheder via DBU pigeraketten.  
 
I uge 43 blev der afholdt sæson afslutning i Bowl’n’Fun. Det var en succes efter 
pausen i 2013.   
 
I løbet af sæsonen 2014-2015 er der afviklet 2 indendørs hjemmestævner i Mejdal 
Hallen. En del hold har også været tilmeldt små stævner udenfor den ordinære DBU 
Jylland turnering.   
 
 
 

TEMA: MULIGHEDERNES LAND  
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Senior 
På herresiden blev 2014 et år med endnu mere fokus på sit eget spil i hhv. serie 2 
og på de to serie 4 hold. Mere herom senere. 
 
Vi har igen fra efteråret 2014 kun ét damehold tilmeldt seven-eleven turneringen 
efter en kort periode med to hold.   
 
Old Boys er igen kørt superfin igennem de to halvsæsoner i 2014. Holdet har været 
tilmeldt i A-rækken ved DGI. Da der er ved at være mange spillere i ”brutto-truppen”, 
så barsles der med at tilmelde endnu et hold til forårssæsonen 2015. Det nye hold 
ønskes tilmeldt 11 mands fodbold i C-rækken. Der planlægges at spille turnering på 
to hverdagsaftener, så der kan byttes rundt efter mulighed for at spille. Tak til 
holdlederne Jens Kristian Tonsberg og Michael Holk for at holde sammen på 
tropperne og for nye initiativer.  
 
Senior Old Boys træner fortsat lørdag morgen kl. ca. 8 året rundt, når vejret og 
banen tillader det. Der træner fra 6-15 mand og ihærdigheden er stor.  
 
Stævnet Ramsing Cup i august  
Klubbens ungdomsspillere deltager årligt i det fine familiestævne Ramsing Cup i 
Spjald. Stævnet har en god størrelse til de mindste og passende udfordringer til de 
fleste årgange. Mange spillere, forældre, trænere og ledere deltager med rigtig gode 
og fælles oplevelser.  
 
I 2014 var der fra vores klub ikke den samme opbakning til stævnet, som helt sikkert 
skyldes at det ligger i slutningen af sommerferien. Det er vanskeligt at få passet ind i 
travle feriekalendere. Mejdal-Halgård deltog med 3 hold, hvor U14 drenge var i en 
spændende turnering mod bl.a. Mejrup (FS Holstebro), som de spillede lige op med. 
   
Fodboldens Dag d. 24. maj 
Dagen blev en stor aktivitetsmæssig succes med op mod 1.300 besøgende, gav et 
flot overskud samt omtale og goodwill. Ikke mindst fra andre klubber.  
 
Bestyrelsen har derfor besluttet at gentage succesen lørdag d. 6. juni 2015 , hvor 
der igen lægges så mange hjemmekampe i Mejdal som muligt. Det forventes, at 
blive en dag for hele fodboldafdelingen på tværs af alder og køn. Dagen afsluttes 
med hyggeligt samvær og forhåbentlig grill m.m.  
 
Samarbejdet med omkringliggende klubber  
Trænerinstruktion (Projekt Sund vej)  
Mejdal-Halgård deltager sammen med andre klubber i et projekt fra Holstebro 
Boldklub, der hedder ”Sund vej”. I projektet er der mulighed for trænerne at få 
instruktion i Coerver træning efter et koncept, hvor træningen målrettes spillerens 
færdigheder. Der bliver ligeledes mulighed for at dele erfaringer og få adgang til at 
en database med træningsøvelser. Til træneropstart d. 15. marts fik vi besøg af A-
licens træner Carsten Sørensen fra Holstebro Boldklub (HB), som er tovholder på 
Sund Vej. Det handler bl.a. om at skabe netværk mellem klubberne og give let 
tilgængelige trænermanualer til trænerne. I dette tilfælde var det konkret en 
trænermappe med nogle overskuelige træningsøvelser. Samarbejdet er stadig i 
gang og der har bl.a. været drøftet mulighed for fælles målmandstræning på tværs af 
klubberne.  
 
Talent (sam-) arbejdet med lokale klubber 
I forsommeren 2014 kom der endnu en invitation fra HB til klubberne fra Mejdal-
Halgård, Måbjerg og Mejrup. Den gik på at udvikle et talentsamarbejde ml. de 4 
klubber i årgangene fra U13 til U19 drenge mhp. at skabe et slagkraftigt fælles hold i 
årgangene og samtidig sikre, at der blev grundlag for styrket udvikling i 
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breddeafdelingen lokalt i klubberne. Initiativet forblev dog på tegnebrættet, da FCM 
stillede et ultimatum til Mejrup og Måbjerg om ikke at deltage i andre talent 
samarbejder end det med FCM. FCM havde forinden gjort FS Holstebro til A-licens 
klub i lyset af HB’s samarbejdsaftale med Brøndby. Således viste det sig, at gode 
tanker om at styrke breddefodbolden - lokalt og med træk på fælles ressourcer - ikke 
var flyvefærdig. Det bliver spændende at følge om to individuelle superliga lyskegler  
på Holstebro området er energigivende og oplyser bredde fodbolden i lokalområdet 
på den lange bane?         
 
Til trods for ovenstående er der fortsat en god dialog mellem klubberne, hvor man er 
på talefod med hinanden. Kontrakterne til superligaklubberne er 1-årige, hvorfor 
”mulighedernes land” stadig ligger erobringsklar foran os alle.   
 
HB/Mejdal senior samarbejdet 
Senior samarbejdet ml. HB/Mejdal har været en sportslig og social succesoplevelse 
for begge klubber. Modsat 2013 så har det i 2014 IKKE været en udfordring at samle 
nok seniorspillere til at stille 3 hold i hhv. serie 2 og på de to serie 4 hold. Kun i en 
spillerunde har der været problemer, hvilket var et sammenfald af flere uheldige 
omstændigheder. Det er faktisk bestyrelsens indtryk, at seniortrænerne har udtrykt 
decideret glæde ved at skulle udtage hold.  
 
Begge klubber er efter år 1 kommet styrket ud af samarbejdet. Den nedsatte 
fællesbestyrelse for seniorsamarbejdet ml. de to klubber har evalueret sin tilfredshed 
med det første år af det 2-årige samarbejde. Der er i 2014 planlagt en række sociale 
aktiviteter med fin tilslutning til. Det er lykkedes at skabe fælles holdånd på tværs af 
to senior klubkulturer og på tværs af højere og lavere rangerende turneringsspillere. 
Man har præsteret på højt niveau i serie 2 og ca. 5 ”Mejdal-spillere” er brudt 
igennem til serie 2 og har dermed fået ny udfordring og inspiration. En enkelt, 
Kasper Dam Hansen, er gået hele vejen til eliteafdelingen i HB. Flot! I serie 4 er det 
ene hold rykket ned, hvilket ikke gør det store, da dette tilbud i serie 5 rent faktisk 
mangler for at kunne honorere alles niveau og udbytte af kampe. 
   
Samarbejdet med kommunen 
2014 blev året da vi fik en ekstra 11 mandsfodboldbane klargjort. Der bliver også 
plads til flere små baner og der er allerede tilplantet med buske på hver sin side af 
grusstien der fører fra Liden Kirstens Alle til Mejdal Hallen.  
 
DBU-Jylland arrangerer et kommunemøde om året. På dette møde drøftes fælles 
udfordringer omkring baneforhold, lysanlæg, græsklip, opkridtning, mål m.m. 
Desuden inviterer kommunen – sammen med Holstebro Elitesport - også til en 
række andre aktiviteter for at give inspiration og redskaber til klubberne.  
 
FCM klubsamarbejdet  
I 2014 udvidede FCM sine tilbud til samarbejdsklubberne kort efter sommerferien 
2014. Dette betød at A-licens træner Mathias Rahbek fra FCM fik mulighed for at gå 
mere aktivt ud til klubberne. Mathias har allerede nu været på besøg flere gange hos 
Mejdal-Halgård Fodbold bl.a. hos spillerne i U10-12 piger og i samarbejde med 
træner Peter Henriksen.  
 
Det var også året, da vores egen Martin Lauritsen blev ”opdaget” af FCM og udtaget 
til FCM’s U13 talenthold. 3 drenge var først udtaget til træningssamlinger i brutto 
truppen, nemlig Philip Knudsen, Nikolaj Husted og Martin Lauritsen. Tillykke til 
Martin for det flotte gennembrud og til alle drengene, der forhåbentlig har fået ny 
inspiration i forløbet.    
 
Som klub er vi i øvrigt forpligtet til at deltage i områdemøder, hvor FCM informerer 
om klubsamarbejdet. Vi skal ligeledes sælge skrabelodder og til gengæld får vi tilbud 
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om gode kurser, træneruddannelse samt fribilletter, som udbydes til klubbens 
forskellige hold.  
 
Kampfordeling  
Nogle opgaver kan IKKE kan undværes. Sådan én er kampfordelingen, der er et 
knudepunkt for at kunne planlægge og afvikle vores trænings- og tuneringskampe i 
samarbejde med trænerne. I 2014 fik vi en flot håndsrækning af Holstebro Boldklub 
(HB), hvor en i forvejen ophængt kampfordeler gav vores klub en hjælpende hånd. 
En stor tak til HB og ikke mindst kampfordeler Karsten Krabbe for den hjælp.  
 
Efter lang tids søgen har vi nu fået opgaven hjem igen ved hjælp af en af vores egne 
trænere, der tager opgaven en stund. Tak for det! 
  
Ny hjemmeside og åben Facebook gruppe – de skal SES  !!! 
Før denne beretning afleveres er foregået et intensivt arbejde med at nå at 
tilvejebringe en ny og frisk hjemmeside. Vores nye webmaster, Mark Storm og Peter 
Henriksen er isbrydere på dette projekt sammen med formanden. Den nye 
Facebookgruppe er også ”godt oppe” at køre og det bliver spændene at følge det 
nye samspil mellem disse to medier. Godt gået Mark! 
 
Tak til sponsorerne 
• Julekalendersalg 2014.  Overskuddet går til at støtte ungdomsafdelingen. I år 

blev det afviklet af de 3 årgange med U10-12 piger, hvilket var en succes. 
• Bander på stadion.  Vi går i 2015 – igen - aktivt ud med sponsorkonceptet 

”Opsvinget kommer i Mejdal” og sælger flere bander.  
• Trøjesalg og spillersæt. I 2014 har sponsorer igen givet spillersæt til klubben.   
• I 2014 var vi heldige at få bevilget 10.000 kr. på en ansøgning til Vestforsynings 

initiativpulje. Pengene er søgt til inden- og udendørs træningsredskaber og der er 
allerede bestilt til en ”luftpølse” til opdeling af Mejdal Hallen. 

 
Halgård- og Mejdal Hallen samt Mejdal Fonden  
En stor begivenhed i året der svandt, blev etableringen af skolehallen i Halgård. 
Næste spørgsmål blev hurtigt: ”Hvornår er den klar?” Det blev den her i februar 
måned 2015. En flot ny hal med bander rundt om banen og med mulighed for at 
isætte bander til opdeling af banen i endnu tre.   

Fodboldafdelingen ønsker tider på en almindelig hverdag – modsat i dag hvor 
tiderne hedder fredag aften og lørdag morgen/formiddag. Det giver muligheder for et 
reelt indendørs tilbud. Håndboldafdelingen har udtrykt interesse for fodbold’s tider i 
Mejdal Hallen, hvilket er fint, da der er en solidarisk økonomisk aftale i GIK om at 
forbruge tiderne i Mejdal Hallen først, før at der ”tilkøbes ekstra tider” i Halgård 
Hallen. Desuden ønskes Halgård Hallen friholdt for harpiks.   

Til efteråret 2015 bliver det muligt at byde ind på tider i Halgård Hallen en hverdag 
fra kl. 16.30 til sen aften. Det giver mulighed for at afvikle megen børne- og 
ungdomsfodbold. 

Der er masser af muligheder for bruge hallen og skolens tid i hallen til idræt. Det skal 
fodboldklubberne bl.a. høre mere om til kommune møde d. 5. marts.  

Udviklingen af miljøet i og omkring Mejdal Hallen 
I 2014 fik styregruppen omkring udviklingen af miljøet i og omkring Mejdal Hallen nyt 
liv. Første væsentlige skridt blev etableringen af en ny styregruppe med deltagelse 
af Borgerforeningen, hallens bestyrelse, GIK’s formænd eller repræsentanter der 
havde lyst samt et par andre interesserede. Styregruppen gik i gang med at 
undersøge muligheden for samarbejde omkring etablering af udendørs multibane og 
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startede en proces omkring byfesten mhp. at engagere lokalsamfundet. I september 
blev afviklet et cykelsponsorløb med stor succes, hvor der blev indsamlet 250.000 
kr., som er øremærket en multibane udenfor. I december blev der indgået en aftale 
med DGI om at facillitere en videre proces med følgende elementer:  

• Borgerundersøgelse (behov for fitness) 
• Interessentundersøgelse 
• Driftsoptimering af cafe/køkken 
• Skitsetegninger af udbygning inde og ude  

Materialet fra DGI skal anvendes i relation til en ansøgningsproces til fonde, 
kommunen samt indsamling ved grundejere/sponsorerer via folkeaktier. For at skabe 
et samlet ambitiøst og veludbygget projekt må Mejdal-Halgård GIK’s afdelinger 
bidrage med tilskud fra sine afdelingers egenkapital.  

Således indstiller fodbold bestyrelsen i sit forslag til denne generalforsamling, ”at 
frigive op til 100.000 kr. til det samlede projekt”. Beløbet svarer til ca. 50 % af 
egenkapitalen, da de øvrige beløb dækker løbende likviditet og bindinger til 
afholdelse af aktiviteter i Forældreforeningen (her resterer ca. 50.000 kr. til forbrug). 
Det forventes, at de øvrige foreninger i Mejdal-Halgård GIK udviser en lignende 
ansvarlighed for det fælles projekt. Indtil nu er der følgende tilsagn fra:  

• Håndbold: 250.000 kr.   
• Gymnastik: 100.000 kr. (60%) 
• Motion: uafklaret, men indstiller i omegnen af 50.000 kr. 
• Mejdal Fonden: 20.000 kr. 
• Borgerforeningen: 25.000 kr. 
• Badminton: Har IKKE økonomi,  
• Onsdagsklubben, Petanque og Tennis: IKKE afklaret 

 
Opvisningsbaner med byfesttelt – svært foreneligt 
Der skal være plads til alle, hvilket er en del af fodboldafdelingens værdigrundlag.  
Der skal også være plads til fodbold i en fodboldafdeling og på ordentlig grundlag – 
som i en fodboldafdeling er græs! I 2011 arrangerede Mejdal Fonden byfest med telt 
på stadion og ligeledes i 2014. I 2011 stod teltet placeret fra læbæltet og op til bane 
1 og ødelagde sidelinien trods godt vejr. I 2014 stod teltet placeret inde på banen og 
ødelagde en stor del af banen omkring midter linien. Da tidspunktet hvor byfesten 
ønskes afholdt kolliderer med fodboldafdelingens højsæson udenfor er det ikke 
foreneligt med teltfest på opvisningsbanerne, når græsset lider under det 
efterfølgende i vækstsæsonen.    
 
Arrangørerne havde i 2014 garanteret, at banen ikke ville lide under det, hvilket et 
kraftigt regnvejr medvirkede til at forpurre. Det kunne endvidere konstateres, at der 
ikke var ret mange festdeltagere i byfesten 2014. Kommunens ansvarlige var ikke 
klar over at arrangørerne ville placere teltet inde på banen og fodboldafdelingen kan 
kun fraråde at noget tilsvarende forekommer i 2015.  
 
Der vil blive taget kontakt til kommunen mhp. alternativ placering og ligeledes dialog 
med Fonden herom. Der har tidligere været udtrykt ønske fra fodboldafdelingen om 
spille kampe i byfestugen på stadion, hvilket også kan give synergi til Byfesten. 
 
Tak til alle der gav en hånd med.  
 
Tak for ordet – på gensyn på banerne!  
Mejdal, d. 26. februar 2015, Jesper Ejstrup 


