Beretning MGU løb for alle 19 februar 2018
TILLYKKE til MGU løb for alle med 9 års fødselsdagen!
Vi har igen været vidne til et godt år i vores dejlige
løbeklub!!
Året 2018 var der en flok løbere som deltog i de 3
vinter løb. Vi var godt repræsenteret, og vi
var heldige med godt vejr til alle løb.
Vi afholdt vores suppeløb, med dejligt vejr og Stort
fremmøde, en hyggelig arrangement for medlemmer
og deres familier!
Sidst i maj måned deltog vi i Stafet for livet på
Holstebro kaserne. Stafet for livet er et arrangement
Hvor man lige sætter hverdagen i perspektiv, der er
tid til ”efter tanke”, og mulighed for nogle gode
samtaler med gode venner og bekendte. Et godt
tilrettelagt døgn. Vi var godt repræsenteret af
medlemmer og andre fra Mejrup som havde meldt
sig på ”vores” MGU løb for alles hold.
Vi deltog i Borbjerg løbet i byfesten hos dem. Man
kunne gå eller løbe en tur. Vi samles alle bagefter til

pølser og drikkevarer. Det var også et hyggeligt
arrangement.
Vi havde en flok ”piger/tøser afsted til kvindeløb, det
forlyder at det også var en dejlig dag og et fint
arrangement! (dog manglede der mandligt selskab
forlyder det)
Så blev det byfest tid hvor vi traditionen tro afholdt
løbet i byfest ugen!! IGEN IGEN fik vi STOR ros fra
byfest udvalget og deltagerne ved løbet. Vejret var
forrygende, humøret var i top, alle i medlemmer
gjorde et fantastisk stykke arbejde TAK FOR DET!!
Tak til Egon som igen var en fantastisk ”tovholder” på
løbet.
Og som deltager og med arrangør i hele byfest ugen,
må vi jo sige at vi også fik et klækkeligt beløb til
løbeklubbens penge kasse.
Året skulle fejres så vi lavede lige en lille sommerfest i
ugen efter byfesten!! Jo fest skal der til det er vores
varer mærke at vi hygger så meget som overhovedet
muligt. (vi skal gøre det vi er bedst til)

Det traditions rige triatlon blev afholdt, som vi plejer
lige før proppen bliver hevet op i friluftsbadet. Vi løb,
svømmede og spiste pizza og fik en lille velfortjent
forfriskning til.
Tvis løbet er også et af de løb vi deltager i. Vi var en
stor flok ca. 30 som deltog i løb/ eller gå tur med
efterfølgende pølser, drikkevarer og hygge!
Motorvejs løbet var et stort arrangement som vi blev
inviteret til at hjælpe med ar arrangerer. Vi sagde nej
tak til det, MEN besluttede at deltage aktivt i stedet
for. Der blev løbet og gået ture på den nye asfalt så
det var en fryd!! Jo motorvejen blev indviet med
maner!! Et godt tilrettelagt indvielse.
Vi afholdte vores julebanko en ”fest” man glæder sig
til hvert år!! Der blev ”hygget” spillet banko,
”hygget”, spist dejlig julemad, ”hygget” ”hygget”
”hygget” og snakket, grint,
Det er sku dejligt at være medlem af vores skønne
klub!!
En dejlig tradition er også den 31 december hvor vi
mødes og motionerer en lille stund og mødes til

brusvand og kransekage for at ønske hinanden et
godt nytår. DET ER EN SKØN AFSLUTNING PÅ ÅRET
DER SVANDT!!!
Som i nok har set i Nyx har vi hver måned skrevet et
eller andet for at promoverer os, for at få flere
medlemmer. Det er gået OK, vi har fået 10/12 nye
medlemmer lidt mindre end jeg personligt havde
håbet på, MEN vi må være tilfreds, og glæde os over
de medlemmer vi har, for det er alle nogle som VIL
MGU løb for alle!
Jeg har sikkert glemt et eller andet i min beretning
om 2018, så må i have mig undskyldt hvis det er
tilfældet!!
Lidt om 2019 som jo er i fuld gang!
Vi har lavet et overordnet program for året, MEN der
er plads til andet. Hvis i har en ide, KOM med den, lad
os tale om det kunne være en ide, at gøre det du lige
foreslår??
Der er planlagt at vi igen i år påtænker, at deltage i
Stafet for livet. Dertil skal vi lige sige fra os i

bestyrelsen, at hvis vi skal DET, har vi brug for et par
stykker eller flere som vil tage ”stafetten” og være
tovholder på arrangementet!! Ellers bliver det ikke til
noget, det var lige en opfordring til jer alle. Peter Riis
har været tovholder indtil nu, og jeg er sikker på at
han vil give gode råd og vejledning til dem som har
lyst.
Til sidst STOR TAK til alle medlemmer for 2018.
TAK til mine bestyrelses medlemmer for god ro og
orden TAK for godt samarbejde!!
Hermed vil jeg sætte min beretning til debat og
afstemning!!!

