Forretningsudvalgets beretning ved MGU’s
generalforsamling 2020
Beretningen omhandler begivenheder, opgaver og tiltag som hovedbestyrelsen har været involveret i. MGU
har samlet set ca. 2100 medlemmer fordelt på 10 afdelinger, og vi er ca. 270 frivillige.
Siden jeg startede på denne beretning har der været et Corona udbryd, en lukning af landet, som jo bl.a.
har betydet, at vi først holder generalforsamling nu. Landet er stille og roligt på vej til at åbne, vi må åbne
centret igen, men vi skal stadig passe på os selv og hinanden. Så ingen byfest i Mejrup i 2020. Centret skal
ud og finde en ny Centerleder, da Torben har sagt op. Vi har sagt en sidste farvel til Gunnar Kristensen, som
har været halbestyrer, medstifter af Mejrup Fodbold tilbage i 1965, formand og fodboldtræner i mange år,
og sammen med Marie via en årlig donation i 10 år sikrede, at Årets Mejrup Borger kunne genopstå.

Forretningsudvalget
Sidste år ved generalforsamlingen blev Pia Nørgård valgt og Gert blev genvalgt ind i forretningsudvalget,
Mogens Wiese valgte at takke af efter mange år i udvalget. Tak til Mogens for en stor indsats.
Således har udvalget fortsat 5 medlemmer i forretningsudvalget, hvilket har vist sig at være fint, hvorfor vi
igen i 2020 har et ønske om, at der skal vælges 3 nye medlemmer til bestyrelsen.
Jeg vil gerne takke jer alle i forretningsudvalget for et godt samarbejde
Tak til Martin for din store indsats, du har valgt at forlad os nu, samtidigt med du også har valgt at forlade
centerbestyrelsen.

Samarbejdet med hallernes personale, og Centerbestyrelsen.
Der skal lyde en tak til Mejrup Kultur- og Fritidscenter og Centerets personale for samarbejdet i 2019.
Centeret forsøger at imødekomme de krav og ønsker vi har i MGU på bedste vis. Tak for det. En særlig tak
til Torben Strømgård, som har været centerleder i 3½ år nu. Centerbestyrelsen og Torben har fremlagt
planer om en udvidelse i Centeret, det har været til diskussion i hovedbestyrelsen, og der er på nuværende
tidspunkt ikke taget endelig stilling til, hvordan planerne kan føres ud i livet, da der ikke kan lånes penge til
projektet pt.

Vision og strategispor
Hovedbestyrelsen har startet en proces, og udarbejdet en vision: ”MGU er et naturlig 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”
Vi har et ønske om et samarbejder på tværs med alle de frivillige, og havde arrangeret en teambulingsdag
til gennemførelse i marts måned –
Hvor formålet var:
• Alle voksne frivillige i MGU mødes og oplever, hvor mange vi er – det er MANGE
• Samle og styrke fællesskabsånden for alle voksne frivillige i foreningen
• Skabe mulighed for at erfaringsdele med hinanden
• Vise at vi alle er en del af noget større, hvor hver underafdeling ofte ikke tænker i sammenhæng, men
arbejder uafhængigt af hinanden

Og at få jer "til at blive lidt længere" i foreningen, desværre var der ikke nok tilmeldte – men vi prøver igen.

Informationsvæggen i "Bananen"
Informationsvæggen blev endelig færdig og er sat op, og det ser bare godt ud. Stor tak til Berit Hougaard
for sin standhaftighed og hjælp med at få formuleret udsagnene sammen med de enkelte afdelinger, også
tak for hjælpen fra centret til at den kunne få en fin placering.

NYX
Til byfesten i 2019 blev der foretaget en lille undersøgelse af, hvordan borgerne i Mejrup ønskede at få
information om, hvad der sker i Mejrup. Skulle det være via NYX, hjemmeside eller Facebook? Her komme
NYX ind på en første plads, dog gerne sammen med info på Facebook.
Tak til redaktøren på NYX Berit Hougaard for et godt blad og tak til Bodil Sand for at sørge for at få bladet
omdelt til alle borgere i Mejrup og omegn.

Byfesten 2019
Byfesten gik som altid fint. Overskuddet var igen stort, og det betyder at der var et stort beløb til vores
hjælpende afdelinger. Vi har et fantastisk byfestudvalg, som bare får tingene til at ske ugen igennem.
Samtidig har vi et loppemarkedsudvalg, som også bare er i top form. Tusind tak for det. En særlig tak til
Torsten Gren og Per Knudsen, for et stort arbejde gennem mange år og som nu har valgt at træde ud af
byfest udvalget.

Sponsor indtægt via Jyskenergi
Vi har i år fået lavet 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
Igen i år blev Årets Mejrup borger kåret i sognegården Mortensaften. Den kårede blev i år Michael Bjerre
Drost, Formand for borgerforeningen og en aktiv person gennem mange år i Mejrup.

Borgerforeningen
I samarbejde med borgerforeningen har vi investeret i 4 flag grupper, de er opstillet 1 gruppe ved hver af
vores to rundkørsler, 1 ved Elkærvej/Store Klaus, og 1 på plænen overfor Brugsen. Der er nedsat et udvalg,
som sørger for at få flagene op på fest dag. Der er også købt vimpler til alle flagstænger.

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.
Tak til ”Det nære i det store” for jeres store arrangement i Mejrup og som bl.a. har fået lavet pumptrack
banen, og bakkelandskabet.
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 2019.

