Årsberetning for Gymnastik 2013-2014.
Det er kun 12 måneder siden vi sidst sad samlet her en aften i februar og nu gør vi
det igen. Der er løbet meget vand igennem åen som man siger på sådanne et år.
Antal af gymnaster har i år har været rigtig høj, hvor mange er Lone og jeg ikke helt
enige om, det har lidt at gøre med hvordan man læser statikkerne.
Vores opvisning sidste år forløb rigtig godt med næsten 850 betalende gæster og en
masse flot gymnastik, samt en god fest/afslutning om aften, hvor vi også fik et nyt
damehold op og stå. Meget kan ske når stemningen er god og afslappet.
Vi har i mange år haft en målsætning om at være klar med programmet til den nye
sæson når vi i bestyrelsen gik på sommerferie, det lykkes næsten i år, der var kun
små justeringer efter sommerferien. Så en stor tak til alle for den indsats.
Vi har også haft lidt små problemer i løbet af sæsonen men jeg syntes vi i fællesskab
har fået dem løst på en god måde, det er ikke altid let at gøre alle tilfredse når vi er
så mange i en forening som vi er.
I hovedbestyrelsen er man også godt klar over de problemer som de enkelte
bestyrelser under MGU har og man vil prøve om man kan afhjælpe.
Dette er også min sidste beretning i gymnastik afd. som jeg har været en del af de
sidste 10-12 år. Der for vil jeg også godt sige tak for et godt samarbejde til alle de
forskellige medlemmer som har været en del af bestyrelsen i gymnastik.
Lise Jensen har også valgt at forlade bestyrelsen efter mange år og en lille pause, fra
min side skal der lyde en særlig tak da vi altid har kørt et tæt samarbejde.
Derhjemme kalder de også Lise for min kone nummer to.
Der er ingen tvivl om at vi som forening støder på mange udfordringer de næste
mange år her i Mejrup, med 80 nye byggegrunde vil der også de næste år være
mange børn og forældre.
Nu hvor der formenligt kommer nogle nye ansigter i bestyrelsen vil der heldigvis
være plads til en masse nytænkning.
Til slut vil jeg gerne sige rigtig mange tak for et godt samarbejde her i bestyrelsen,
men i slipper ikke helt for mig før efter opvisning.

Mejrup Gymnastik 2014
Mads Bach
Formand

