Forretningsudvalgets beretning ved
MGU`s generalforsamling 2014
Beretningen omhandler begivenheder og tiltag som
hovedbestyrelsen har været involveret i.
MGU har samlet set 1929 medlemmer. Vi blev i efteråret reduceret
fra 12-11 underafdelinger da volleyball nedlagde sig selv i august
pga. manglende medlemstilslutning.

Forretningsudvalget.
Ved generalforsamlingen 2013 fortsatte forretningsudvalget uden
udskiftninger – vi kender hinanden vores forskellige holdninger og
supplerer hinanden fortrinligt med hver vores stærke sider.
Generelt set har det været er roligt år, med et godt, stabilt og
bæredygtigt samarbejde i forretningsudvalget.

Samarbejdet med hallernes personale,
og Centerbestyrelsen.
Ovenstående lockout aktiviteter fortæller noget om, at Centeret og
personalet i hallen er villige til at åbne dørene og yde en ekstra
indsats for alle brugere af Centeret.
Det er generel en imødekommende holdning så, hvis man spørger
pænt og er villig til at være fleksibel – så møder man velvillighed
fra Centerets og personalets side – tak for det.
Ved Centerets generalforsamling i februar trådte Hans Ole
Vangsgaard af efter at have været en fantastisk samarbejdspartner
for MGU – tak for det.

Haltider og betaling.
Forretningsudvalget startede sæsonen med at have fokus på
fordelingen af haltiderne mellem underafdelingerne og den
økonomiske fordeling ved leje af haltimer.
Vi havde en formodning om, at enkelte underafdelinger følte sig
snydt, da haltimerne mere eller mindre er fastlagte på forhånd
således at man har den samme ugedag år efter år.

Efter en rundspørgen viste det sig, at ingen underafdelinger
ønskede at flytte dag. Vores formodninger blev derfor gjort til
skamme og det blev besluttet, at et evt. ønsker fra en
underafdeling om at flytte dag – skal fremover ”bare” bringes op i
hovedbestyrelsen.
Når ydertimerne ikke bruges, er det den underafdeling der har de
sidste timer som skal betale for hallen til kl. 23.00. En ordning der
ikke umiddelbart kan ændres på fra Centerets side, da
udlejningstimerne hænger nøje sammen med tilskuddet fra
kommunen. Vi har derfor arbejdet på en løsning gående på, at
differentiere timerne således at de dyreste timer bliver de mest
attraktive timer.
Det viste sig dog, at det øgede tilskud fra kommunen og faldende
priser for leje af haltimer betyder at underafdelingerne på den
lange bane ikke kommer til at betale mere – derfor er dette henlagt
på ubestemt tid.

Lærer lock outèn i foråret 2013.
Mejrup var som skolerne i resten af landet ramt af børn der
”kedede” sig i dagtimerne.
Hovedbestyrelsen fik arrangeret aktiviteter uge 16 og noget af uge
17 i et forrygende samarbejde med senioridræt, borgerforeningen,
Brugsen, frivillige forældre, elever fra overbygningsklasserne og
Centeret – TUSIND tak til alle, det var en fornøjelse at være en del
af.
Desuden tog fodboldafdelingen en stor tørn og fik arrangeret
yderligere nogle dage for børn der havde lyst til at blive aktiveret –
SUPER godt gået.

Anlæggelse af en kunstgræsbane.
Fodboldafdelingen har gennem længere tid arbejde på at få anlagt
en kunstgræsbane.
Da banen skal stå til rådighed for skolen og institutionerne i
området, ligge i Centerets regi` men driftes af fodboldafdelingen,
anmodede fodbold om et økonomisk bidrag til projektet.

Hovedbestyrelsen valgte at bidrage med 100.000 kr. og mulighed
for et lån på yderligere 100.000 kr.
Beslutningen blev altså begrundet med, at projektet er til gavn for
hele Mejrup.

Anlæggelse af området mellem Store Claus og
Viborgvej.
Kommunen har inviteret alle foreninger til en dialog omkring hvilke
muligheder der er for området.
Resultatet af dette er blevet, at Jesper Linde Kjeldsen (fra MGU og
grundejerforeningen ved HC Andersen kvarteret), Torben
Strømgaard (fra borgerforeningen) og Mette Norup Frøjk (fra MGU)
har løbende dialog med kommunen der er meget interesseret i at
etablere området i et samarbejde med os lokalt.
Første etape bliver etableret her i foråret 2014. Vi har givet mange
bud på ønsker til området og får formentligt opfyldt mange af
ønskerne.
Vi har en ansøgning liggende ved bygge- og anlægsfonden der
udlodder penge til aktiviteter. Pengene skal i så fald bruges til
etablering af udendørs redskaber så som fitness langs en løberute
osv.

NYX og hjemmesiden
Fungerer fantastisk med Berit Hougaard som redaktør og Bodil
Sand Nicolaisen som den ansvarlige for omdelingen.
Tusind tak for jeres og alle omdeleres store indsats der er lidt
usynlig men meget meget vigtig for MGU og hele lokalområdet.

Teltet
Vores teltbestyrer John Hansen, har ønsket at komme af med
jobbet.
Hovedbestyrelsen har derfor i stedet lavet aftaler med Per Nielsen
og Steen Pedersen. Dette har vi takket ja til og vi glæder os meget
til samarbejdet.

Byfesten
Byfesten gik fint som altid. Overskuddet steg endnu endnu
engang, utroligt at det kan blive ved.
Vi har et fantastisk byfestudvalg der styrer for vildt ugen
igennem – tusind tak for det.

Lokalrådet
MGU pressede igen i år på for at få gennemført en julestue som i
”gamle dage” – dette var der desværre ikke villighed til at kunne
gennemføres. Derfor blev årets Mejrup borger kåret i
sognegården Mortensaften. Den kårede blev i år Egon Jensen
som værende en meget aktiv mand i mange forskellige
afdelinger i Mejrup gennem årene.
Lokalrådet besluttede også at arrangere et foredrag i starten af
2014. Foredragsholderen blev DR journalisten Anders Agger der
holdt et forrygende foredrag for mange fremmødte.

Fodbold og stævning
Efter af fodboldafdelingen opsagde deres samarbejde med
sponsoragenten sent i efteråret er de efterfølgende blevet udsat for
en stævning gående på en uretmæssig fyrring.
Hovedbestyrelsen har ikke direkte del i stævningen, men står
selvfølgelig fuldt og helt bag fodboldbestyrelsen i processen.

Tak til
Alle formænd, bestyrelsesmedlemmer, trænere, aktive og forældre.
Rigtigt mange mennesker har hver dag en eller anden form for
kontakt til MGU – det er da fantastisk at tænke på.
Uden alles engagement og fælles indsats for at få tingene til at
fungere på frivillig basis, kunne det slet ikke lade sig gøre at køre
vores store forening. TUSIND TAK FOR DET
Alt i alt et fredeligt år uden de store udskejelser
På vegne af Forretningsudvalget
Mette Norup Frøjk

