Beretning MGU løb for alle 23 februar 2017-02-04
Tillykke til MGU løb for alle med 7 års fødselsdagen!!!!!
Igen står jeg her og skal berette om et forrygende år i
Vores dejlige løbeklub!!
Året startede med de sædvanlige 3 vinterløb hvor en flok
Friske MGU løbere deltog i disse arrangementer. Det var
Som vanligt 3 dejlige løb med mange deltagere. Så var
Året ligesom i gang på den gode måde!!
Traditionen tro afholdte vi vores SUPPELØB igen
arrangeret af Birgitte og Henrik - TAK FOR DET!!!
Så var vi igen med arrangør ved det årlige byfestløb.
IGEN MED STOR SUCCES fristes man til at sige!!
TAKKET være alle de dejlige MGU løbere!!
Og ikke mindst vores løbs koordinator Egon som bare
havde styr på alt ned til mindste detalje TAK FOR DET
EGON!!
Denne uge er den vigtigste økonomisk for vores klub, det
er her vi ”tjener” største delen af vores indtægter,
selvfølgelig er vores sponsorer Borbjerg Sparekasse og
Sportmaster også vigtige.

Vi var igen på besøg hos vores løbe-venner i Tvis hvor vi
deltog med en stor flok løber til deres byfest. Vi havde
forud bestilt pølser og drikkevarer til alle her fra klubben
efter løbet, hvor vi hyggede i teltet. (hvis der var præmier
for bedste hygge ville vi vinde)
Vi afholdte vores sommerfest her i lokalet, en forrygende
dag med hygge og masser af dejlig med, et arrangement
man SKAL med til. TAK til de medlemmer som var med til
at arrangerer festen!!!
TRIATLON er også en disciplin vi udøver her i løbeklubben. LØB – BAD – PIZZA, også selvfølgelig hygge her i
lokalet. Dejligt stor fremmøde!! TAK for det!!
Vi har været til flere forskellige løb også hvor vi har givet
et klub-tilskud til ingen nævnt ingen glemt!
Selvfølgelig med ordet ”HYGGE” i højsædet!!
Jule- Banko for nogle årets højde punkt!!
JA det er bare en dejlig aften med alt det vi kan lide, MAD
OG HYGGE MED VENNERNE, hvad mere kan man
forlange!!

Traditionen tro fristes jeg til at sige, sluttede vi året af
med NYTÅRS-LØB hvor vi mødes til en lille løbetur med
efterfølgende ”brusvand” og kransekage!!
Vi har desværre udstationeret vores kasser Henrik i
Australien, så det betyder at han er trådt ud af
bestyrelsen her sidst på året 2016. STOR TAK til Henrik
for et fantastisk stykke bestyrelses arbejde og mange
hygge timer. ALT HELD OG LYKKE I AUSTRALIEN!!!
TIL HELE FAMILIEN NØRSKOV PEDERSEN.
Når det så er sagt har vi om-konstitueret os i bestyrelsen
således at Jakob har overtaget kasser hvervet efter
Henrik på bedste vis. Vi valgte i bestyrelsen IKKE at
indsætte en suppleant, da vi var så tæt på denne general
forsamling.
Det betyder at vi gerne skulle have et nyt bestyrelses
medlem, når vi senere i aften skal have valg!!
Vi i bestyrelsen håber at alle vores medlemmer har haft
et godt år, vi kan ikke gøre 2016 om, MEN vi håber i vil
komme med gode input og ideer til fremtiden. 2017 har
vi allerede lavet et ”grund-program” for men der er altid
plads til flere arrangementer. Men husk citatet ”INTET ER
UMULIGT FOR DEN SOM IKKE SKAL GØRE DET SELV”

EN OPFORDRING IGEN!!
Det kunne være dejligt hvis der er nogle, som kunne have
lyst at skrive et indlæg til vores blad NYX. Det kunne være
en god oplevelse eller en opfordring til andre om at
komme og løbe i MGU løb for alle eller bare en god
fortælling.( kom lige og giv os en melding så vi ikke får to
indlæg i samme måned)
Til sidst vil jeg sige TAK til mine bestyrelses medlemmer
for endnu en dejlig år 2016. Det er dejligt at vi bare har
den samme indstilling til hvad vi skal og ikke skal. TAK
FOR DET.
Med disse ord vil jeg sætte min beretning til debat og
afstemning!!

Med venlig hilsen
Knud Ove Lund Nielsen
MGU løb for alle

