Årsberetning MGU gymnastik 2020

Januar 2020 begyndte vi i MGU gymnastik med gymnastik by nigth – et
fantastisk døgn med alle vores gymnaster i 1.-5. klasse, hvor der blev lavet en
masse spring, finpudset serier, tid til leg og en masse glæde og fællesskab.
Søndagen sluttede med en lille visning for alle de fremmødte forældre og der
blev afholdt generalforsamling.
På generalforsamling sagde vi farvel til Laura Hedegaard, der havde valgt ikke
at genopstille. Tak til Laura for sit engagement og den gode energi hun har
bidraget med i bestyrelsen. Bestyrelsen fik godkendt sit forslag om at der må
være 6 medlemmer i bestyrelsen og derfor kunne vi sige velkommen til
Sabrina Daasbjerg Holm og Mette Burchardt, der har fået en meget anderledes
opstart med bestyrelsesarbejdet.
I marts 2020 summede foreningen af liv og alle hold var med stor forventning
ved at være klar til forårets mange opvisninger og Mejrups juniorhold nåede
også at deltage i opvisningsaften på Bøvling Idrætsefterskole, men så
begyndte man at høre ord som corona, covid 19 og forsamlingsforbud og med
kort varsel blev forårsopvisningerne i Gråkjær arena aflyst, hvor MGU skulle
have deltaget med 8 hold. Bestyrelsen arbejdede hurtigt og i samarbejde med
hallen og stor opbakning fra alle vores frivillige instruktører fik vi arrangeret
muligheden for en mini gymnastikopvisning for de 8 hold i Mejrup, hvor det var
muligt for gymnasterne at vise alt det de havde lært gennem sæsonen, hvilket
var en fantastisk oplevelse.
Næste opgave blev at få arrangeret vores egen lokal opvisning for alle vores
hold i MGU gymnastik, der plejer at være en fest dag for alle og en dag vi ser
frem til med stor forventning, men grundet covid 19 og de udmeldte
restriktioner, måtte vi i gang med en ny planlægning, så det kunne
gennemføres forsvarligt. Dette krævede et stort ansvar og arbejde af
bestyrelsen, men vi fik lagt en plan, så vi kunne få givet alle vores gymnaster
og frivillige en anderledes, men dog en fælles afslutning – dette blev dog aldrig
til virkelighed, da hele Danmark blev lukket ned og alt foreningsaktivitet blev
aflyst. En brat afslutning på sæson 19/20.
Hen over sommeren åbnede Danmark stille og roligt op igen og det blev igen
muligt for foreninger at tilbyde aktiviteter og i bestyrelsen begyndte vi
planlægningen af sæson 20/21.
Sæsonen begyndte med en fælles opstart sammen med alle vores fantastiske
frivillige instruktører, hjælpetrænere og føl med et oplæg ved Charlotte Frost,
DGI konsulent om bevægelsesglæde, aktiv deltagelse, trivsel og lyst til at

komme igen og springmodtagning ved Kasper Lykke Jørgensen, DGI
konsulent.
En fantastisk oplevelse at opleve den energi og gejst blandt alle vores frivillige,
der trods restriktioner, rengøring og håndsprit var klar til at gå i gang med en
ny sæson, dette er vi utroligt stolte af i bestyrelsen, så stor tak til jer alle.
Vi kunne i september starte en ny sæson op med fuldt program. Dog var
foreningen underlagt adskillige restriktioner og retningslinjer, så der har været
et stort fokus på rengøring af redskaber mellem holdene, deltagerbegrænsning
grundet forsamlingsloft, afstandskrav, afspritning ind- og udgange og meget
mere, hvilket alle vores frivillige har bidraget til at finde de gode og kreative
løsninger i og samtidig har givet vores gymnaster fed træning med god energi
og fællesskab.
Trods ændringer og aflysninger vil vi gerne sige tak til alle vores medlemmer i
MGU gymnastik, da vi gennem 2020 har mødt stor forståelse og opbakning til
de valg vi løbende har taget og de restriktioner vi har været underlagt.
Igennem året har foreningen mistet indtægter fra f.eks. opvisning og byfest og
faldende medlemstal og vi har derfor søgt og også fået midler fra
Vestforsyningen og DGI puljer.
Jeg vil gerne rette en stor tak til bestyrelsen for det store arbejde I har lagt
igennem 2020, det har været et udfordrende år, hvor vi har skullet tage
mange beslutninger ud fra restriktioner og retningslinjer, der løbende har
ændret sig og ofte med meget kort varsel.
2020 har været et meget anderledes og hårdt år, men det har også vist, at der
er brug for fællesskaber hvor børn, unge og voksne kan mødes og opleve
glæden ved gymnastik.
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