Forretningsudvalgets beretning ved
MGU’s generalforsamling 2018
Beretningen omhandler begivenheder, opgaver og tiltag som
hovedbestyrelsen har været involveret i.
MGU har samlet set ca. 1700 medlemmer fordelt på 9 afdelinger,
og vi er ca. 285 frivillige.

Forretningsudvalget.
Ved generalforsamlingen 2017 blev Gert Svendsen og jeg selv
genvalgt til Forretningsudvalget. Dette betød at
Forretningsudvalget fortsat ville består af 5 medlemmer. Det er nu
mit 4. år som formand for MGU. Det er stadig en udfordring, men
med støtte fra i 4 andre i Forretningsudvalget og fra i andre i
Hovedbestyrelsen, føler jeg det går godt.
Generelt set har det været et roligt år, med et godt, stabilt og
bæredygtigt samarbejde i Forretningsudvalget. Samtidig føler jeg vi
i Forretningsudvalget kender hinandens forskellige holdninger og at
vi supplerer hinanden godt med hver vores stærke sider. En stor
tak til Mette, Gitte, Martin og Gert. En speciel tak til Gitte for det
store arbejde du har gjort i MGU og Centerbestyrelsen.(husk
gaven).

Samarbejdet med hallernes personale,
og Centerbestyrelsen.
Der skal lyde en tak til MKF og Centerets personale for samarbejdet
i 2017. Centeret forsøger at imødekomme de krav og ønsker vi har
i MGU på bedste vis. Tak for det. En særlig tak til Torben
Strømgård, som har været centerleder et år nu. Centerbestyrelsen
og Torben har renoveret Centeret til glæde for vores medlemmer
og for vores gæster i Centeret.
Det er vigtigt at MGU, Centerbestyrelsen og centerets personale har
en positiv og konstruktiv dialog omkring ønsker og opgaver. Derfor
vil jeg takke Gitte Birch og Gert Svendsen. I repræsenterer MGU i
Centerbestyrelsen. Jeg ved der har været mange og store opgaver
der skulle løses. Tusind tak for det.
Forretningsudvalget vil fortsat udbygge og bevare samarbejdet i en
positiv atmosfære.

NYX og hjemmesiden
Fungerer fantastisk med Berit Hougaard som redaktør og Bodil
Sand Nicolaisen som den ansvarlige for omdelingen.
Tusind tak for jeres og alle omdeleres store indsats. I er lidt
usynlige, men meget meget vigtige for MGU og hele lokalområdet.

Teltet
Som i ved er vi stoppet med at leje teltet ud på grund af nye
bekendtgørelser som gør det umuligt for os at leje teltet ud. Det er
både praktisk og økonomisk. Teltet bliver dog fortsat anvendt ved
vores byfester.
Tvis, Mejdal og Nr. Felding er fortsat medejere af teltet.
Der er et mindre overskud på teltkontoen. Dette overskud skal
bruges til renovering af teltet og dette skal drøftes med de 3 andre
foreninger.

Byfesten
Byfesten gik igen fint som altid. Overskuddet var ikke rekord stort
denne gang, men der var stadig et stort beløb til vores hjælpende
afdelinger.
Vi har et fantastisk byfestudvalg der styrer for vildt ugen igennem.
Samtidig har vi et loppemarkedudvalg som styrer ligeså vildt.
Tusind tak for det.

Conventus
Vores hovedansvarlig omkring Conventus, Peter Tang, påtog sig
opgaven sidste år. En stor tak til Peter for det arbejde han har
udført.

Lokalrådet
Igen i år blev årets Mejrup borger kåret i sognegården
Mortensaften. Den kårede blev i år Lars Peter Nordensgaard som
værende en meget vellidt og aktiv person gennem mange år i
Mejrup.

Fremtiden for MGU
Det er vigtigt at vi som forening er rustet til fremtiden og at vi
forsøger at opfylde vores medlemmers ønsker. Derfor har vi allieret
os med Kit Pilgaard Ekmann. Kit var med til vores seneste
hovedbestyrelsesmøde hvor hun fortalte om
trends/muligheder/trusler her og nu og i fremtiden for
foreningsidræt. På mødet blev der lagt op til en dag/workshop med
Kit på tværs af alle vore afdelingsbestyrelser.

Tak til
Alle formænd, bestyrelsesmedlemmer, trænere, aktive og forældre.
Rigtig mange mennesker har hver dag en eller anden form for
kontakt til MGU – og det er fantastisk at tænke på. Samtidig
velkommen til nye ansigter i MGU. Det er dejligt at der hele tiden
kommer nye til. Det er med til at udvikle vores lokalsamfund.
Uden alles engagement og fælles indsats for at få tingene til at
fungere på frivillig basis, kunne det slet ikke lade sig gøre at køre
så stor en forening som MGU. TUSIND TAK FOR DET.
På vegne af Forretningsudvalget
Mogens Wiese

