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REFERAT 
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum 
indeholde følgende (jf. vedtægtens §5 om Generalforsamling): 
 
1. Valg af dirigent 
Tom Aaskov blev valgt som dirigent af en enig generalforsamling. Det blev 
konstateret at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.   
 
Til generalforsamlingen var fremmødt 29 deltagere.  
 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
Beretningen fremlægges af formanden. Beretningen godkendes.  
 
3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til  godkendelse 
Regnskabet fremlægges af kassereren. I 2015 er der som sidste års 
regnskab et overskud på 35.531 kr. Regnskabet kommenteres og godkendes.  
 
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag 
Der er ikke indkommet forslag.  
 
5. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter: 
Peter Henriksen er på valg og ønsker ikke at genopstille.  
 
Desuden ønsker kasserer, Winnie Storm, at trække sig fra kassereropgaven, 
som i øvrigt er løst meget effektivt uden fast deltagelse i bestyrelsesmøderne.  
 
Kampfordeler, Henrik Poulsgaard, ønsker at stoppe og prioritere 
trænergerningen.  
 

a. Valg af formand (lige år): Genvalg til Jesper Ejstrup 
b. Valg af kasserer (ulige år): Winnie Storm fratræder 
c. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (lige år): Jonas Christiansen  
d. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år): Martin Tang 
e. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen: Peter Damgaard 

Jacobsen  
 

6. Valg af afdelingens repræsentanter i repræsentan tskabet: 
Fodboldafdelingens bestyrelse tilmelder sig og fordeler de 5 pladser (2 faste 
pladser + 1 pr. 100 medlem). 
 
7. Eventuelt  
• Benny fremlægger metode til forælderinvolvering og information om 

fodboldafdelingens opgaver. Metoden er afprøvet i Holstbro Boldklub og 
skemaet er tilpasset opgaverne i Mejdal-Halgård Fodbold. Skema og 
metode drøftes på træneropstartsmøde mhp. indfasning i forår 2016.   

• Karsten Kongsgaard foreslår en følordning med unge spillere, der følger 
en voksen træner. 

• Tak til Winnie Storm og Peter Henriksen for en stor indsats med klubbens 
opgaver. Henrik Poulsgaard fortsætter lidt endnu og indfører Kim 
Pedersen i kampfordeler opgaven de kommende måneder. 
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Årsberetning 2015 v/ Jesper Ejstrup 
 
 

 
Tiltag i 2015 
• DBU-pigeraketten  
• Besøg af superligaspilleren Duncan 
• Fodboldens Dag 2015 i Mejdal-Halgård 
• Etablering af ”byens hold” med et udvidet FS Holstebro  
• Ramsing Cup 2015 i Spjald 
• Ungdomsafslutning i Bowl’n’fun 
• oprykning til serie 3 i HB/Mejdal senior samarbejdet 
• Debut og erfaringer med indendørs i Halgård Hallen 
 
Hvordan gik 2015?  
• Sidste indberetning til Dansk Idrætsforbund (DIF) siger 338 medlemmer (aktive 

mere end 3 mdr. i 2015). Hertil en stor del Old Boys spillere. 
• Fik etableret pigesamarbejde med Nr. Felding  
• HB/Mejdal senior  henholdsvis forblev i serie 2 og 5 - og rykkede op i serie 3  
• Old Boys BOOM, tilmeldt to 11-mandshold i DGI-turneringen 
 
Trænere 
Alle trænere var inviteret til træneropstartsmøde d. 7. marts med 
DBU om DBU app’en. Mie fra regionskontor 2 kom og instruerede 
trænerne i de digitale muligheder med bl.a. DBU app’en. Trænerne 
fik også udleveret nye sweat- og T-shirts.  
 
Ungdom 
Bredt set er der for mange ældre 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 ungdomsfodbolden igen – herunder også pigefodbolden. Men dette skal 
naturligvis også være drevet af et ønske og hjælpsomhed fra brugerne/forældrene.    
 
DBU Pigeraketten - hørte I braget?  
Den 16. maj havde vi ca. 45 piger, som alle 
mødte glade og forventningsfulde op til vores 
arrangement. Desværre betød regnvejret at 
nogle frablev. Men der var piger fra Tvis, Nr. 
Felding og Mejdal, som vi havde håbet på. 
 
DBU medbragte spændende og anderledes 
øvelser, som udfordrede pigerne. Specielt de som ikke var vant til, at spille fodbold. 
Stor ros til de store fodboldvante piger, som gav plads til de mindre og mere uerfarne 
piger. Alle fik en god oplevelse.  
 
Speciel stor ros til de frivillige hjælpere, der var fundamentet for, at arrangementet 
kunne afvikles. Uden jer, kan vi ikke gennemføre sådanne tilbud. Disse tilbud er 
vigtige for jeres børn, og I er vigtige for, at vi kan gennemføre dem! Allerede i år 
2016 forventes at kunne gentage successen, helst med bedre vejr! 
 
DBU Pigeraketten blev gennemført som et samarbejde mellem Nr. Felding, Tvis og 
Mejdal-Halgård. Samarbejde har resulteret i et holdsamarbejde på U11/12 pigesiden 
mellem Nr. Felding og Mejdal-Halgård. Samarbejdet går godt og pigerne gør det 
fantastisk sammen, både socialt og fodboldmæssigt, udtaler pigetræner Peter 
Henriksen.  

TEMA: Old Boys boomet  
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Efterfølgende er muligheden for samarbejde med Tvis omkring nogle pigehold 
undersøgt, da det falder naturligt, når de unge fra byerne kommer på samme skole i 
overbygningen. Indtil nu er pigesamarbejdet blot med Nr. Felding.   
 
Stor tak til Peter for at søsætte Pigeraketten og initiere samarbejde med 
omkringliggende klubber. Initiativet har udover masser af motion for pigerne (og 
ham) skabt nye venskaber og trænersamarbejde på tværs af de to naboklubber.  
 
Ungdomsafslutning i Bowl’N’Fun 
Søndag d. 25. oktober (uge 43) blev der afholdt 
sæsonafslutning i Bowl’n’Fun. Det var igen en succes, denne 
gang med hele 185 spillere.  
 
Alle var i højt humør og klar til at give den fuld gas ved 
buffeten og på banerne. Det var en fantastisk dag, hvor alle 
fik lov til at hygge med vennerne med mulighed for leg. 
          
Senior 
Dameholdet optræder fortsat i DBU’s seven-eleven turnering. 
Holdet er meget selvkørende og fungerer uden træner, men har Lotte Hein som 
holdleder. 
 
På herresiden blev 2015 et år med endnu mere fokus på sit eget spil i hhv. serie 2 
og på de to serie 4 hold. Mere herom under HB/Mejdal samarbejdet.  
 
Old Boys (+32) er igen kørt superfin gennem 2015. Efter dialog med bestyrelsen 
ønskede Old Boys koordinator, Jens Kristian Tonsberg, at afprøve tilmelding med to 
11-mandshold, da han fandt at spillergrundlaget måtte være der.  
 
Ud fra tilsagn fra en bruttotrup på over 60 spillere blev der tilmeldt to 11-mandshold 
til DGI-turneringen. Det ene tilmeldtes A og det andet C-rækken. Begge hold klarede 
sig fint igennem turneringen og fuldførte fremmøde til alle kampe. I skrivende stund 
planlægges tilmelding i hhv. B og C-række for at sikre at alle spillere 
får et udbytte, hvad enten de er med på det ene eller andet hold.  
 
Da efterårssæsonen var slut begyndte holdet at træne indendørs i 
Halgård Hallen. Her er et jævnt fremmøde med ml. 15-20 spillere, 
som spiller turnering i 1½ time onsdag aften.  
 
D. 31. december arrangerede Old Boys nytårsbold, hvor der blev spillet  
træningskamp 11 mod 11. 24 spillere mødte frem og havde fornøjelige og svedige 
70 min. kamp med efterfølgende hygge. Håneretten holder ind i 2016!!!  
 
Senior Old Boys (+40) 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 familiestævnet 
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 2015 var der, heldigvis, igen opbakning til stævnet. 80 
glade spillere deltog i en fornøjelig weekend. Der var 
fantastisk vejr og spillere, trænere, familier og ledere havde nogle gode dage. Flere 
havde medbragt campingvogn og telt, så der blev hygget i ”Camp Mejdal-Halgård”.   
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Fodboldens Dag d. 6. juni 2015 
Dagen blev en stor aktivitetsmæssig succes med rekordmange på 
stadion (formentlig op mod 1.500 besøgende). Der var flot vejr og 
rigtig mange fodboldkampe. Der var mange der hjalp før, under og 
efter dagen. Der har været store roser fra de deltagende klubber og 
de roser skal tilbage til Jer trænere, forældre og ledere, som giver et 
nap med.    
 
I 2015 var det helt store scoop dels besøg af Danmarksseriens herrer fra Holstebro 
Boldklub, der vandt en storsejr og var glade for at besøge os. Dels starten af dagen 
med DGI-turnering for de mindste spillere.  

  
Bestyrelsen takker Søren Riis fra Mejdal Fonden for en god 
dialog og samarbejde omkring telt, strøm og andre indkøb i 
relation til byfesten. Det gav ekstra energi til at koncentrere 
sig om aktiviteterne.  
 
Bestyrelsen har besluttet at gentage succesen lørdag d. 4. 

juni 2016 , 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  
Talent samarbejdet med lokale klubber 
I forsommeren 2014 kom der 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 for at skabe et 
slagkraftigt fælles hold i årgangene og samtidig sikre, 
at der blev grundlag for styrket udvikling i breddeafdelingen lokalt i klubberne. 
Initiativet forblev dog på tegnebrættet til at klubberne genoptog ideen i foråret 2015.  
 
Siden da er det gået stærkt, i hvert fald for den styregruppe, der har været nedsat til 
at starte samarbejdet. Der blev gennemført en ekstraordinær generalforsamling 
tirsdag d. 22. september med det formål, at stemme om Mejdal-Halgård Fodbold 
skulle indtræde i samarbejdet FS Holstebro. Samarbejdet er mellem Holstebro 
Boldklub, Måbjerg IF, Mejrup GU og Mejdal-Halgård Fodbold, og har til hensigt at 
danne et Byens Hold for U13 – U19 Drenge. Indledningsvist dog kun op til U17. 
Dette vil have et elitepræg, men med fokus på at bredden skal styrkes og udvikles i 
samarbejde de fire klubber imellem.   
 
Diskussionen og spørgelysten var stor med interesse i tiltaget. Vi har derfor stor tiltro 
til, at trænerne indgår fuldbyrdet i samarbejdet, som vi også forventer vil udvikle og 
styrke trænernes uddannelse, evner og motivation. Den ekstraordinære 
generalforsamling vedtog at tiltræde FS Holstebro.  
 
HB/Mejdal senior samarbejdet 

Senior samarbejdet ml. HB/Mejdal har fortsat de gode takter fra 
2014 sæsonen, både sportsligt og socialt. I sommeren 2015 
stoppede Steen Gravgaard efter en årrække som træner, først i 
Mejdal-Halgård og siden i HB/Mejdal senior samarbejdet. Steen 
er i dag U19 Drenge træner i Holstebro Boldklub.  
 
Alle har vidst, at Steen på et tidspunkt ville søge nye og større 
udfordringer for at få flere erfaringer som træner. Der skal lyde 
en stor tak fra bestyrelsen og klubben til Steen for hans store 
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engagement, seriøse træning og mange initiativer, der har været særdeles 
forfriskende. Det har været en fornøjelse at have Steen i klubben.  
 
Steens afløser blev Lasse Staunstrup, som klarede serie 2 fint igennem hans første 
sæson (efteråret 2015). Lasse har i skrivende stund påbegyndt seniortræningen på 
kunstgræsset på Idrætscenter Vest.   
 
Serie 4 holdet ledes af Morten Hedegaard, som i efteråret på Mejdal Stadion sikrede 
oprykning til serie 3. Serie 5 ledes af Michael Wullum, og han klarede lige nøjagtig 
ikke oprykning, hvilket vist nok var et delmål for det socialt anlagte hold! 
   
Samarbejdet med kommunen 
2015 blev året da vi fik en ekstra 11 mandsfodboldbane klargjort. Der bliver 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. Den tages i anvendelse i 2016.   
 
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. 
Dette betød at A-licens træner Mathias Rahbek fra FCM fik mulighed for at gå mere 
aktivt ud til klubberne. I efteråret blev Mathias afløst af Jonas Bliksted, der afviklede 
licenstræning for de spillere, der har været tæt på i forløbene med talentsamlinger til 
FCM’s udvalgte hold. Flere Mejdal trænere bidrog med at assistere Jonas henover 
efteråret. Tak for indsatsen.   

 
Gennem et par år har bestyrelsen ønsket en 
fælles fodboldtur til landskamp, en 
Bundesligakamp eller lignende. Det har været 
vanskeligt at finde det helt rigtige. I stedet valgte vi 
en FCM kamp ud, som blev en dejlig varm dag i 
efteråret, hvor FCM desværre tabte 1-0.  
 

Tirsdag d. 21. april fik fodboldafdelingen sin første landsholdsspiller. Omend, at det 
kun var på besøg, så tæller det også. U8, U9 og U10 drengespillere fik besøg af 
Rasmus Bach, Oliver Ottesen, Razak Odeyemi og Morten Duncan Rasmussen.  
 
Fra vi havde fortalt drengene at de fik besøg, til de ved selvsyn så spillerne, var 
stemningen elektrisk og forventningsfuld. Årgangene som ikke var en del af besøget 
så med store øjne på spillerne. De bliver dog ikke snydt, for de har deltaget i andre 
tilbud i rammen af FCM Klubsamarbejdet. Drengene havde en fantastisk aften, hvor 
der blev fyldt helt op på inspirationskontoen. 
 
Som samarbejdsklub deltager vi i områdemøder, hvor FCM informerer om 
klubsamarbejdet. Vi skal ligeledes sælge skrabelodder og til gengæld får vi tilbud om 
kurser, træneruddannelse samt fribilletter, som udbydes til klubbens hold.  
 
Kampfordeling  
En uundværlig funktion er kampfordelingen, der er et knudepunkt for at kunne 
planlægge og afvikle vores trænings- og tuneringskampe i samarbejde med 
trænerne. Det gælder både for udendørs og indendørs.   
 
I 2015 varetog Henrik Poulsgaard opgaven sideløbende med trænergerningen. 
Henrik har udført opgaven til trods for at han ikke synes, at han bestrider det så 
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effektivt, som han ønsker. Vi synes at han har klaret opgaven meget godt, da vi ikke 
har fået klager! Tak til Henrik for indsatsen i 2015 (og 2016).  
  
Ny hjemmeside og åben Facebook gruppe – de skal SES  !!! 
I januar 2015 fik vi både ny hjemmeside og 
Facebook gruppe. Den er blevet forfinet henover 
året, men vi har da stadig ideer til nyt indhold. 
 

   
 
 
 
 
 
 
Facebook er nok kommet for at blive, og her 
uploades både billeder, film og kører små debatter.  
 

Tak til Peter og webmaster Mark for at køre på med opgaverne. Ikke mindst at 
uploade nyt indhold.   
 
Tak til sponsorerne 
• Julekalendersalg 2015.  Overskuddet går til at støtte ungdomsafdelingen. I år 

blev det afviklet af to drenge årgange 
• Bander på stadion.  Vi går i 2016 – igen - aktivt ud med sponsorkonceptet 

”Opsvinget kommer i Mejdal” og sælger flere bander.  
• Trøjesalg og spillersæt. I 2015 har sponsorer igen givet spillersæt 

til klubben.   
• I 2014 fik vi bevilget 10.000 kr. fra Vestforsynings initiativpulje. 

Pengene er anvendt i 2015 til forskellige træningsredskaber  
 
Halgård- og Mejdal Hallen  
En stor begivenhed i året der svandt, blev ibrugtagningen af skolehallen 
i Halgård.  
 
Fodboldafdelingen planlagde – sammen med gymnastik - træningstider i Halgård 
Hallen. I efteråret 2015 blev det muligt at byde ind på tider i Halgård Hallen to 
hverdage fra kl. 16.30 til sen aften. Fodbold har haft tider mandag, onsdag, fredag 
(et enkelt træningspas) og lørdag morgen. Desuden enkelte træningspas i Mejdal 
Hallens B-hal.  
 
Det har givet mulighed for at afvikle rigtig megen børne-, ungdoms- og 
Oldboysfodbold. Alle har været glade for de nye rammer og samtidig meget 
forundret over et glat halgulv. Bestyrelsen har gjort skolen opmærksom herpå i 
januar 2016 og er lovet en tilbagemelding. Der har været en indkøringsperiode frem 
til jul, hvor der har været ønske om flere nøglebrikker, mere fleksibel adgang og 
bedre styr på materialerum.  
 
I løbet af indendørssæsonen 2015-2016 er der afviklet 3 indendørs hjemmestævner i 
Halgård Hallen. En del hold har desuden deltaget i ekstra stævner udenfor den 
ordinære DBU Jylland turnering.   

Der er masser af muligheder for bruge hallen og skolens tid i hallen til idræt. 
Foreløbig har skoleområdet dannet en formel aftale med håndboldklubberne i 
Holstebro Kommune. En aftale der er lavet uden forudgående dialog med de andre 
idrætter.  
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STØT NU! Udviklingen af miljøet i og omkring Mejdal  Hallen 
I 2015 blev der indgået en aftale med DGI om at facilitere en videre proces med 
følgende elementer:  

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

På baggrund af analyser og materiale fra DGI er der arbejdet videre med en plan for 
udbygning af Mejdal Hallens faciliteter inde og ude. En af frugterne af dette arbejde 
er at vi sidst på året måtte afgive vores foretrukne taktik- og mødelokale til Spinning i 
den nye Fitness afdeling. Det gør vi gerne, når der skal startes nye stærke aktiviteter 
til glæde for os alle – herunder vores medlemmer.  

Generalforsamlingen besluttede sidste år ”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 (jf. 
regnskab 2015).   

For at skabe et samlet, ambitiøst og veludbygget projekt har Mejdal-Halgård GIK’s 
afdelinger hver især bidraget med tilskud fra sine afdelingers egenkapital.  

Meget snart påbegyndes en husstandsindsamling ved grundejere/medlemmer. 
Fodboldafdelingen anbefaler sine medlemmer til hver især at bidrage, da dette 
skaber grundlaget for en mere sammenhængende udbygning af Mejdal Hallens 
faciliteter inde såvel som ude. Vi trænger til en bedre sammenhæng ud til 
udendørsaktiviteterne. Der er NU at I skal bidrage!    

Tak til alle der gav en hånd med.  
 
Tak for ordet – på gensyn på banerne!  
Mejdal, d. 8. februar 2016, Jesper Ejstrup 


