Beretning MGU løb for alle 22 februar 2018
TILLYKKE til MGU løb for alle med 8 års fødselsdagen!
Vi har igen været vidne til et forrygende år i vores
dejlige løbeklub!!
Vi startede året 2017 med deltagelse i de 3 vinterløb
hvor vi var godt repræsenteret. Så var året ligesom i
gang på en god måde!!
Traditionen tro afholdt vi vores suppeløb en dejlig
dag med motion og fantastisk suppe lavet af Birgitte
TAK for det!!
Vi var for første gang med til STAFET FOR LIVET på
Dragon kasernen, en fantastisk oplevelse at være
med til!! Et bevægende døgn med løb, gå, snak,
hygge og tid til eftertanke, særligt til arrangementet
hvor alle mødes og tænder lys for dem vi har mistet
og dem som er ramt af canser. En oplevelse jeg
personligt vil ønske for alle at de vil prøve at deltage
i!! STOR TAK til Peter som var tovholder på dette
arrangement. Vi deltager igen i år lørdag – søndag i
uge 22.
Så afholdt vi løbe aften i byfest ugen IGEN IGEN med
stor succes. Vi fik mange tilkendegivelser og STOR
ROS for vores arbejde!! Som i nok husker var vejr

guderne IKKE med os. Det regnede og tordnede fra
det øjeblik løbet blev sat i gang til stor ærgrelse for
alle os som var med til at arrangerer løbet!! Her skal
siges at deltagerne tog det med oprejst pande, løbet
blev afviklet i en god ånd med smil og højt humør TAK
TIL ALLE DELTAGERE!! OG IKKE MINDST ALLE DE
FANTASTISKE MGU LØB FOR ALLE MEDLEMMER!!
I KAN ALLE KLAPPE JER PÅ SKULDEREN FOR GODT
UDFØRT ARBEJDE!!!!
Vi var i Tvis og deltage i vores løbevenners ”spil
sammen uge” som også led samme skæbne at skulle
gennemfører deres byfestløb i torden og silende
regn! Også der blev det gennemført med højt humør
og smil på læben. MGU løberne var alle drivvåde dog
ikke så meget at vi ikke kunne hygge med hinanden
mens vi fortjent fik pølser og drikkevarer.
Vi havde traditionen tro sommerfest her i lokalet
også en dejlig dag med masser af hygge, sang, snak
og MAD!!!!
Så blev det tid til triatlon med løb, svømning, og Pizza
spisning. JO!!! det er hårdt at være medlem her i
klubben!!

Vores medlemmer har været til mange andre løb
rundt omkring. Det er dejligt være en del af det at vi
sammen kan deltage ved de forskellige løb som bliver
arrangeret. Og det er en stolt bestyrelse som glæder
sig over at i melder jer til de forskellige løb, under
navnet MGU løb for alle!! Det er noget der tales om i
løbeklubberne at VI deltager her og der!!
Vi afholdt julebanko, traditionen tro med masser af
mad!! Efterfulgt af bankospil med et hav af præmier,
jo vi må sige, det er en dejlig aften i selskab med
løbevennerne og deres familie.
SOM VI SIGER DET ER STÆRK VANEDANNENDE
ARRANGEMENT!!!
Årets sidste dag afholdt vi igen nytårsløb med
kransekage og mousserende vin, hvor vi ønskede
hinanden TAK FOR ÅRET OG GODT NYTÅR!!!
Vi søsatte et projekt sidst på året om at forsøge at
hverve nye medlemmer. Vi var nede på 42 og mente
at vi måtte gøre noget. Som i sikkert har bemærket
har vi massivt haft en side i NYX hvor vi fortæller
hvad vi har lavet og hvad vi vil lave i den nærmeste
tid i klubben. Krydret indlæggene med små temaer til
inspiration til Mejrup borgerne!! Vi fortsætter i NYX

måned efter måned. Vi kan nu sige at det bære
”frugt” vi er nu oppe på 59 medlemmer.
Jeg vil gerne takker alle JER!!!! dejlige medlemmer for
mange gode træningsaftener med højt humør og
masser af hygge TAK FOR DET!!!!
Til sidst vil jeg takke mine bestyrelses medlemmer for
et godt samarbejde i 2017, og jeg særdeles tilfreds
med at vi taler samme sprog, og altid kommer til
enighed. TAK FOR DET!!
Med disse ord vil jeg sætte min beretning til debat og
afstemning.
Med venlig hilsen
MGU løb for alle
Knud Ove Lund Nielsen

