2013 Beretning, MGU’s svømme afdeling.
• Tak til Aksel.
• Sommersvømning i Mejrup friluftsbad.
• Morgen svømning i Holstebro badeland.
• Fredagssvømning i Holstebro badeland.
• Økonomien.
• Fremtiden.
• Afslutning.

2013 har for svømmeafdelingen været et stille og roligt år. Vi har ikke gjort alt som
vi plejer.
Jeg vil gerne starte med at takke vores tidligere svømmetræner, gennem rigtig
mange år. Aksel du har gjort en helt imponerende indsats for at lære så mange børn
som overhovedet muligt at kunne svømme, og derved overleve i vand. Du er også
manden som har bevist over for mig at børn kan lære at svømme på 10 dage. Mange
tak for din store indsats for svømme afdelingen i MGU.
Jeg nævnte på generalforsamling sidste år at der ville komme et nyt tiltag ved
Mejrup Friluftsbad, All Inklusiv. Det var et tiltag som også vi i svømmeafdelingen
valgte at bakke op om. Blev det så en succes?. Ja, det blev det, 287 familier købte
et adgangskort til Mejrup friluftsbad . Der var 79 børn deltog i svømme
undervisningen. Oline og Simon gjorde en imponerende indsats. Der var mange
børn som var utrygge ved at være i vandet før de deltog i undervisningen, men de
nød at sejle runde på bla. Aqua ormene mm. Og glemte helt at det var farligt at være
i vandet.
Morgen svømningen har også været en succes. Der har været rigtig mange hver
morgen, ja nogle dage var der så mange at de mest morgenfriske sprang i vandet
allerede kl 05.45. Vi havde igen et frivilligt korps af livredder, som dækkede os i med
livreder både om morgenen og aften. Mange tak for dette, for uden denne indsats
kunne vi ikke afvikle disse aktiviteter til den pris som vi gør.
Inger, du har bare styrer på morgen svømningen inde i Holstebro badelandet. Det er
en rigtig god måde at i afvikler denne store aktivitet for vores forening. Det er dejligt

at vide at i går til den i vandet, men det glæder mig også rigtig meget at i bruger tid
på det hygge og socialt samvær i Holstebro svømmeklubs lokaler efter svømningen.
Fredag aften inde i Holstebro badeland går også rigtig godt. Vores nye træner Oline,
Lotte, Katja, Anne og Brigitta gør der rigtig godt. Der er en rigtig god stemning på
alle holdene, i forstår virkelig at lave god blanding af både hård træning samt lidt
leg. Således at der altid er stor glæde ved at være med på de enkelte hold. ”MANGE
TAK FOR DET PIGER”
Jeg har nu nævnt noget om de aktiviteter, vi som forening har afviklet igennem det
sidste år. Vi har fået lidt flere unge medlemmer det sidste år, men så mangler vi
nogle få voksne medlemmer fredag aften. Hvordan er det så gået med svømme
afdelingens økonomi. Jeg vil ikke løfte sløret for det nu, det vil vores kasser gøre
om lidt. Jeg vil dog godt tillade mig at sige, at havde vi ikke dig som kasser Henry,
så er jeg overbevist om vi ikke kunne fortsatte med at tilbyde svømning til de lave
priser som vi gør. Du styrer vore omkostninger med kritisk hånd. Samt sørger for at
der altid er styr på ansøgninger og medlemsregistreringen. Tak for det Henry, du
gør det virkelig nemt at være formand for vores allesammens svømme afdeling.
Hvad vil der så ske for vores forening i det kommende år. Vi har besluttet fortsat at
samarbejde med Mejrup friluftsbad, omkring All Inklusiv i Mejrup friluftsbad. Så skal
i til morgen eller aften svømning i Mejrup friluftsbad er det om at få købt et
medlemskab inden den 1/4, for efter denne dato stiger prisen til 350 kr.
Jeg håber også at vi kan få endnu flere til at benytte Mejrup friluftsbad, således at
det forhåbentligt vil lykkes at få lavet en nye driftsaftale imellem Holstebro
kommune og Mejrup kultur og fritidscenter.
Når vi senere på aftenen kommer til ”Valg til bestyrelsen”, håber jeg meget at der er
nogen som har lyst til at stille op. Vi skal have valgt en ny suppleant til bestyrelsen,
da Vagn er kommet ind i bestyrelsen, efter at Martin valgte at stoppe i utide. Jeg vil
godt sige at det ikke er farligt at lade sig vælge til denne her bestyrelse. Vi holder
omkring 4 møder om året. Vi har indtil nu været gode til at holde en god tone, med
god plads til smil under bestyrelsesmøderne.
Jeg vil dog slutte min beretning med endnu en gang at takke vores træner, øvrige
samarbejdes partner, samt den øvrige bestyrelse for et stort stykke arbejde. Jeg vil
også sende en tak til alle vore medlemmer, for uden jer var der ingen svømme afd. i
MGU.

TAK

