Forretningsudvalgets beretning ved MGU’s
generalforsamling 2021
Beretningen omhandler begivenheder, opgaver og tiltag som hovedbestyrelsen har været involveret i.
MGU har samlet set ca. 2100 medlemmer fordelt på 9 afdelinger, vi har mistet en underafdeling i 2020
da E-sport har valgt at lukke deres afdeling.
2020 har været et meget anderledes år i hele verden. I Danmark lukkede man landet ned første gang
midt i marts 2020, det betød at hele idrætsverden også måtte lukke og da det så blev muligt at åbne
igen, blev det med en masse nye retningslinjer, bl.a. færre folk på banerne til fodbold, håndbold,
gymnastik mm. Vi måtte så igen i december 2020 lukke alt ned igen.
Vi valgt i Forretningsudvalget at anerkende alle bestyrelsesmedlemmers hårde arbejder under krisen
og med hjælp fra 3 sponsor og MGU, blev det til en gave med vin og lidt sødt.
Tusind tak til Rema 1000 Mejrup, Alfa service og Mejrup Idræts & Kulturcenter.

Forretningsudvalget
Sidste år ved generalforsamlingen blev Erik Lorenzen valgt og Mette Norup Frøjk og Pia Møller blev
genvalgt ind i forretningsudvalget,
Således har udvalget fortsat 5 medlemmer i forretningsudvalget, hvilket har vist sig at være fint,
hvorfor vi igen i 2021 har et ønske om, at der skal vælges 2 nye medlemmer til bestyrelsen.
Jeg vil gerne takke jer alle i forretningsudvalget for et godt samarbejde. Vi er blevet hel gode til at
holde møde virtuelt.

Samarbejdet med hallernes personale, og Centerbestyrelsen.
Der skal lyde en tak til Mejrup Kultur- og Fritidscenter og Centerets personale for samarbejdet i 2020.
Centeret forsøger at imødekomme de krav og ønsker vi har i MGU på bedste vis. Tak for det. En
særlig tak til Kenneth Krog, som er startet som ny centerleder midt i Corona nedlukninger, det har
været et helt anderledes år at starte som ny leder, men du er gået i gang med masse af gå på mod og
vi glæder os at kunne indtage en helt renoveret center.

Vision og strategispor
Hovedbestyrelsen har gang i en proces, og har udarbejdet en vision: ”MGU er et naturligt
samlingspunkt for hele Mejrup” og er i gang med at udarbejde strategispor og handlinger for de
enkelte områder.
Mission: ”Vi skaber attraktive tilbud så alle borgere i hele Mejrup er aktive i et miljø med
sammenhold og kammeratskabsfølelse”




I 2020 har vi sat gang i et digitalfyrtårn, et samarbejde med DGI, MGU, Centret og
Borgerforeningen i Mejrup, for at gøre vores digitale platform bedre og mere anvendelige.
Vi har gang i at lave et ungeudvalg, vi har et ønske om at få flere unge i alderen 12-20 år til at
være aktive frivillige i MGU.
Vi har arbejdet vores vedtægter igennem og har dem med på generalforsamling til beslutning,
bla. ønskes det at unge ned til 16 år kan indgå i bestyrelser og vedtægterne kan bruges af
underafdelingerne, så de ikke behøver at udarbejde egne vedtægter.

NYX
Tak til redaktøren på NYX Berit Hougaard for et godt blad og tak til Bodil Sand Nicolaisen for at sørge
for at få bladet omdelt til alle borgere i Mejrup og omegn.

Byfesten 2020
Desværre blev det ikke til en Byfesten i 2020, eller loppemarked. Så vores foreninger har ikke
modtage de store beløb som de plejer, hvilket har betydet at nogle foreninger har været ude og søge
midler fra puljer og også har fået fra puljerne.

Sponsorindtægt via Jyskenergi
Vi har stadig en aftale med Jyskenergi om at vi får 100 kr. til klubben for hver borgere i Mejrup der går
ind og støtter MGU under det lokale liv. Vi har fået 46, så der er plads til mange flere.

Lokalrådet
I 2020 valgte vi ikke at udnævne en Årets Mejrup borger, vi havde ikke rigtig fået nogle kandidater
indstillet, og vi havde ikke mulighed for at fejre vedkommen til Mortensaften , da vi jo ikke måtte
samles mere end 10 personer. Fremad rettet bliver udnævnelsen og fejringen i Mejrup festuge.
Vi har ikke været mødtes i lokalrådet i år.

Tak til
Alle formænd, bestyrelsesmedlemmer, trænere, aktive og forældre. Rigtig mange mennesker har hver
dag en eller anden form for kontakt til MGU – og det er fantastisk at tænke på. Samtidig velkommen til
nye ansigter i MGU. Det er dejligt at der hele tiden kommer nye til. Det er med til at udvikle vores
lokalsamfund.
En stor tak til vores revisorer.
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 så stor en forening som MGU.
TUSIND TAK.
Pia Møller
Formand for MGU.

