Beretning MGU løb for alle 20 februar 2014.02.15
Tillykke til ”MGU løb for alle med 4 års fødselsdagen!!!!!!
Endnu et år er gået i vores fantastiske løbeklub.
Hvad har året 2013 budt på???
Januar havde vi traditionen tro SUPPE LØB godt tilrettelagt af Henrik og Birgitte TAK
for det!!
Vi satte gang i ca. 50 nye løber med 12 ugers program. Det gik godt med trænings
aftenerne, med højt humør, alle nød det og som vores plan var, deltog næsten alle
ved vores byfest løb iført vores flotte MGU løb for alle orange trøje tillykke til dem
som gennemførte sit første officielle løb. Desværre har vi mistet største delen af de
nye, vi ved ikke nøjagtig hvorfor????
Vi har masser af løbere i Mejrup det er dejlig at se, MEN desværre også mange som
ikke er medlem hos os. Det ville være dejligt om vi ved fælles hjælp kunne få dem
ind i ”folden” jo flere jo bedre. Mange af dem er tilflyttere som ikke ved hvad de går
glip her i vores sociale og hyggelige klub!!
En lille flok har været til de 3 vinterløb i Mejdal-Holstebro og Struer meldingen lyder
at de hyggede sig til alle tre løb!!
Traditionen tro afholdt vi løb i byfestugen med stor succes TAK til alle som hjalp
uden jeres hjælp ville det ikke være muligt!!! Og så må vi jo sige at vores kasse
beholdning er MEGET afhængig af de penge som vi får fra overskuddet!! Det gør det
unægtelig nemmere at forkæle vores medlemmer!
Efter byfesten afholdt vi vores sommerfest GODT arrangeret af frivillige fra vores
løbeklub TAK til alle jer for en hyggelig dag hvor man havde inviteret resten af
familien med. Jeg har kun hørt stor tilfredshed med afholdelse af sommerfesten!!
Mejrup blev beriget med en ny fantastisk flot bro. Vi blev involveret sammen med
Borgerforeningen ved indvielsen! Kommunal politikerne stod i kø denne solskinds
dag, med taler fra kommunen, borgerforeningen og Mgu løb for alle. Vi skulle
afholde en uofficielt gå/løbe arrangement med efterfølgende øl/vand og pølser til
alle fremmødte. Ved denne lejlighed kom vores formand i MGU løb for alle til at love

at vi ville være med til at holde naturet ren på sti systemet, så vi må alle hjælpe til
ved at opfordre alle til at rydde op efter sig selv og vi må på et tidspunkt lave en hold
naturen løbetur. Alt i alt en dejlig dag for Mejrup og byens borgere!!
Vi var en flok på 35/40 i Borbjerg til deres løb en hyggelig dag med afsluttende kaffe
og kagebord. Vi i bestyrelsen har besluttet IKKE at løbe i Borbjerg da vi ikke har fået
”pay back” fra Borbjergs side. Vi har besluttet at vi vil deltage i Tvis ved deres Spilsammen-uge i Tvis som falder i august måned!!
Vi afholdt også vores TRIATLON her i klubben igen et hyggeligt arrangement TAK til
dem som hjalp !!
Vi har også været en tur ude i skoven ved Skovmotionisterne hvor vi afsluttede
dagen med sports boller og lidt væske og ikke mindst HYGGE som jo er vores
motto!!!!
Ja så havde vi jo BANKO spil mere er der ikke at sige om det andet at det var en
kæmpe succes som naturligvis tåler endnu en gentagelse, SÅ DET GØR VI igen tak til
dem som hjalp til!!
Vi afprøvede et nyt tiltag nemlig NYTÅRS løb! Også dette arrangement blev en
succes. En flok mødtes den 31/12 løb en lille tur og sluttede af med kransekage og
søde ”bobler” Tak til Rene for ideen og gennemførelsen!
Året har også budt på mange andre fantastiske ting for vores medlemmer!!
Vi har i klubben ÅRETS Mejrup borger 2013 tillykke til Egon
Vi har KE Aagaard som har fået Årets handicap pris 2013 tillykke til Knud Erik
Vi har indført månedens løb! Hver den sidste torsdag i måneden fine præmier til 3
tilfældigt udtrukket medlemmer
Vi har fået sponsoreret nye trafik sikre løbe veste, Tak til Inger som formidlede
kontakten og Tak til Per Hedegaard som sørgede for leverancen!
Vi har i bestyrelsen som noget nyt besluttet FREMOVER at honorerer medlemmer
som gør en forskel i forbindelse med hjælp ved afholdelse af arrangementer ikke
den store lønudbetaling med en lille takke ting!!

Året har budt på mange forskellige arrangementer og tiltag, jeg håber at jeg har
husket det MESTE ellers må i tilgive mig.
HUSK AT NÅR VI STÅR SAMMEN OG HJÆLPES AD ER VI EN STÆRK
ENHED!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Til sidst vil jeg sige TAK til mine bestyrelses medlemmer for et godt og konstruktiv
samarbejde i 2013!
Med disse ord vil jeg sættete min beretning til debet og afstemning!!

