Forretningsudvalgets beretning ved
MGUs generalforsamling 2022
MGU har samlet set ca. 1952 medlemmer fordelt på 9 afdelinger, vi har mistet en underafdeling i 2021
da MGU – Løb for alle har valgt at lukke deres afdeling, der skal derved trækkes 24 medlemmer fra i
2022.
MGU bordtennis er kommet til som en underafdeling under badminton og squash.
2021 har været et forholdsvist normalt foreningsår, og det har været dejligt at alle afdelinger har været
aktive igen.

Forretningsudvalget
Udvalget i 2021 har bestået af 5 medlemmer(Gert, Mette, Pia Nørgaard, Pia Møller og Janni Kirk og
jeg. I år genopstiller Mette og Pia Møller ikke og jeg genopstiller. I 2022 har vi et ønske om, at der skal
vælges 2 nye medlemmer til bestyrelsen. Mere om det senere
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I FU forsøger vi at organisere os, så vi får uddelegeret opgaver, så derved bliver nemmere og mere
meningsfuldt at være med som frivillig. Vores møder er altid hybridmøder, så man kan deltage
hjemmefra, hvis man ikke har mulighed for at deltage fysisk. Hybridmøderne forsøger vi også udrulle i
hovedbestyrelsen, så vores afdelinger kan deltage. Vi ved godt at der kan være mange møder i
afdelingen, og derfor denne mulighed. Vi håber dog på at

Jeg vil gerne takke jer alle i forretningsudvalget for et loyalt og engageret samarbejde. Og til Mette og
Pia vil jeg særligt gerne takke jer for jeres store lokale viden, engagement og tryghed, som I har
bidraget med imens jeg har været med, samtidigt takke jer for jeres mangeårige engagement i MGUs;
FU og afdelinger som jeg ved I har været en del af. Sikkert også en masse andet, som jeg ikke er
vidende om. Nu skal I nyde jeres frivillige otium og jeres nye liv som bedsteforældre og ”løsgænger”.
Jeg ved, at vi må kontakte jer, hvis der er behov for det – tak for det.

Samarbejdet med Mejrup kultur- og fritidscenter
Der skal lyde en tak til Mejrup Kultur- og Fritidscenter og Centerets personale for samarbejdet i 2021.
Centeret forsøger at imødekomme de krav og ønsker vi har i MGU på bedste vis. Tak for det. Dig og
dit team, Kenneth, leverer forrygende service til afdelingerne og, når vi har nogle udfordringer så har vi
en tæt dialog med dig. Det gælder både i FU og til vores hovedbestyrelsesmøder, hvor du nogen
gange deltager.

Jeg synes MKFC fremstår som et moderne forsamlingshus, som hele Mejrup får energi af komme i, og
centret præsenterer Mejrup og dens idrætter på fornemste manér for alle andre der kommer udenbys
fra.

Vision og strategispor
Hovedbestyrelsen har gang i en proces, og har udarbejdet en vision: ”MGU er et naturligt
samlingspunkt for hele Mejrup” Plakaterne kan I se på bordene, og vi er i gang med at handle på
nogle af strategisporene
Mission: ”Vi skaber attraktive tilbud så alle borgere i hele Mejrup er aktive i et miljø med
sammenhold og kammeratskabsfølelse”
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I 2021 har vi arbejdet videre med projekt; digitalfyrtårn, et samarbejde med DGI, MGU, Centret
og Borgerforeningen i Mejrup, for at gøre vores digitale platform og organisering nyere og mere
moderne og brugervenligt.
o Ny hjemmeside
o Google Drev
o Digitalt generalforsamling (Hybrid)
o Min ForeningsApp – afprøves af bordtennisafdelingen
Vi forsøger at komme tættere på skolen og dens unge, så vi derved kan eksekvere vores
strategispor Vi har stadig et mål om at igangsætte et ungeudvalg, vi har et ønske om at få flere
unge i alderen 12-20 år til at være aktive frivillige i MGU.
o Igennem MGU morgentræning
o Jf. Vores vedtægtsændringer
o Fed Fredag i samarbejde med BarSmil og Toms puljen
Vi har i 2021 forsøgt at simplificere vores vedtægter, så de fremstår skarpere. Tak til udvalget
for det store arbejde, og tak til Smith og Knudsen for deres professionelle arbejde. Mere om
det i et andet punkt.
Vi har også haft dialog med kommunen omkring 25 års reglen og dens kompensation ift.
Senioridrætten.

NYX og andet grafisk
Tak til redaktøren på NYX Berit Hougaard for redaktørarbejdet på vores blad og annoncørerne, og tak
til Bodil Sand for at sørge for at få bladet omdelt til alle borgere i Mejrup og omegn. Tak til Lise
Rounborg for finpudsning af MGU strategikort. Tak til Tommy for fotografering.

Byfesten 2021
Desværre blev der ikke afholdt byfest 2021, men vi fik i august afholdt en STOR del af byfesten, da vi
fik afholdt Loppemarked. Loppemarkedet er ALTID en succes, for praksisfællesskabet lever og mange
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”nye” og gamle mødes i disse dage, og der bliver selvfølgelig også tjent penge til afdelingerne, men
vigtigst af alt så mødes Mejrups borgere og der er liv og glæde – dag og NAT
Stor tak til udvalgene
Byfest og Loppemarked, som nu er smeltet sammen i ét – Byfestudvalget.

Lokalrådet
Lokalrådet er mødtes én gang i 2021, hvor der blev talt om formål og opgaver. Opgaverne i lokalrådet
er: Grundlovsmøde, 2 årlige foredrag og indstilling af Årets Mejrup borger.
Der ikke afholdt foredrag i 2021, men ifb. med loppemarkedet i august 2021 fik vi kåret Årets Mejrup
borger. Lokalrådet modtog forskellige indstillinger, og især én kandidat fik RIGTIG MANGE, og derfor
blev Kenneth Krogh kåret til årets Mejrup borger i 2021. Lokalrådet har bestemt at Årets Mejrupborger
fremadrettet vil blive hædret ifb. Med Mejrup Festen, som afholdes i september måned.
Hovedbestyrelsen opfordrer alle afdelingerne til at invitere deres frivillige til festen.
Tak til alle foreninger og kulturelle institutioner som er en del af Lokalrådet.
Vi håber på flere arrangementer i 2022.

Tak til
Alle formænd, bestyrelsesmedlemmer, udvalg, trænere, aktive og forældre. 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, som der bliver flere og flere af i vores ”lille” by. Forhåbentligt kan vi
få flere ind i det kontinuerlige frivilligarbejde, samt flere løst tilknyttet som eventfrivillige. Det er dejligt
at der hele tiden kommer nye til. Det er med til at udvikle vores lokalsamfund.
Vidste I at det gennemsnitlige tidsforbrug for en frivillig i Danmark er: 15,5 time om måneden. Kilde:
2020 Vive(Det nationale forskning og analysecenter for velfærd).
Der er helt sikkert mange af jer og i jeres afdelinger der gør det. Og det vigtigste er at det giver
mening, værdi og motivation.

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.

Erik Søndergaard Lorentzen
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