Formandsberetning – MGU Senioridræt
I år har vi siden sommerferien haft en lønnet gymnastikleder,
Bjarne Cortsen. Han valgte at stoppe ved årets udgang.
Vi stod så igen uden gymnastikledelse, men har så været så
heldige at skaffe 2 fra vores egne rækker, nemlig Inger
Vestergaard og Else Hansen.
De har indtil nu gjort det på særdeles dygtig måde.
Vi har fået lavet nye tæpper til Bowls. I stedet for at købe 2 tæpper
direkte fra DGI, har vi for de samme penge kunne få 3 tæpper, da
vi købte stoffet lokalt
Så mødtes bestyrelsen en formiddag og limede de hvide striber på
tæpperne.
Der er så lagt 1 ekstra tæppe i reserve i vores lagerrum.
Medlemstallet er steget med 6-7 nye deltagere, - og de skal være
velkomne.
Vi annoncerer jævnligt i NYX for at nye tilflyttere kan se, hvad vi
går og laver her.
Mandagsgymnastikken - som jeg selv står for - kører stadig i de
ulige uger. Der er et lille stabilt antal, som kommer næsten hver
gang, - og så nogle som lige prøver et par gange, - og så holder op
igen. Men alle er velkomne til at se, hvad vi laver der om
mandagen, og det koster kun 10 kroner for en times motion.
Årets julefrokost forløb vist særdeles vellykket har vi hørt fra flere
sider. Der var god stemning og en vældig snak, - måske godt
hjulpet af den sponsorerede snaps.
Til sidst vil jeg sige tak til bestyrelsen for et rigtigt godt samarbejde
og også tak til Kirsten Hansen for at vaske bordene af - og Poul
Simonsen for at feje.
Hanne Littau

Som et fremgår af det uddelte regnskab kommer vi ud med et
mindre underskud.
Udgiften til bl.a. halleje stiger og kontingentet til MGU som p.t. er
kr. 50,- pr. medlem stiger fra i år med kr. 25,- til i alt kr. 75,Derfor vil vi i bestyrelsen foreslå at vores medlemskontingent for
næste år stiger til kr. 200,-

