
 

Årsberetning MGU gymnastik 2021 

 

Sæsonen 2021 startede igen i coronaens tegn og hvad der begyndte, med 14 

dages nedlukning i januar 2021 blev forlænget og vi kom aldrig i gang igen, 

hvilket betød at vi hverken kunne gennemføre gymnastik by night, 

opvisninger, afslutning på holdene eller mini generalforsamling i MGU 

gymnastik – nogle triste måneder med tomme haller. I bestyrelsen fik vi lavet 

en fælles opvisningsvideo som et plaster på såret og i samarbejde med Rema 

1000 i Mejrup fik vi pakket gymnastikposer med lidt lækkerier som tak til alle 

vores gymnaster og frivillige. 

Med forårets komme lukkede Danmark op igen og vi kunne i maj afholde vores 

mini generalforsamling. På generalforsamlingen blev Trine Guldager og Pia 

Hatfeldt genvalgt og vi fik sagt farvel til Lene Elkjær, der ikke ønskede at 

genopstille. Tusind tak til Lene for hendes kæmpe store indsats som sekretær i 

bestyrelsen og dit engagement i gymnastik og fællesskabet i foreningslivet. 

Birgitte Toft blev valgt ind i bestyrelsen. Velkommen til Birgitte. 

Efter lang tids nedlukning var der stor opbakning fra vores frivillige instruktører 

til at få opstartet sommergymnastik og i år kunne vi tilbyde 4 hold: sommer 

mor, far barn, sommerrytme og 2 x sommerspring. Vi oplevede stor interesse 

for holdene, men grundet restriktioner og forsamlingsforbud måtte vi desværre 

sige nej til nogle. 

Vi kunne begynde at planlægge sæson 21/22 og jagten gik ind på frivillige 

instruktører – vi har oplevet stor interesse og fået mange hold op at stå, men 

måtte desværre også nedlægge 2 hold – juniorpiger og turbotons, da det ikke 

lykkedes at finde frivillige. Et nyt hold så heldigvis også dagens lys og vi kunne 

i år tilbyde Dancefit. 

Sæsonen begyndte med en fælles opstart for vores fantastiske frivillige 

instruktører, hjælpetrænere og føl med et oplæg ved Kasper Lykke Jørgensen, 

DGI konsulent og med fokus på det sociale fællesskab blandt vores frivillige. 

En fantastisk oplevelse at opleve den energi og gejst blandt alle vores frivillige 

og vi kunne begynde sæsonen uden restriktioner med fyldte haller og glade 

gymnaster. 

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 Holstebro 

Kommune og DGI’s genstartspuljer puljer. 



 

Jeg vil gerne rette en stor tak til bestyrelsen for det store arbejde I har lagt 

igennem 2021, hvor vores arbejde har været meget mere som det plejer og vi 

har kunnet koncentrere os om vores primære opgave – nemlig at skabe de 

bedste rammer for gymnastikken i Mejrup. 

Dette er min sidste årsberetning og det er med stor taknemmelighed jeg nu 

slutter efter mange år i MGU gymnastik. Tak for mange fantastiske oplevelser 

og fællesskaber med gymnaster og instruktører, der er jer der gør foreningen 

levende. Tak for de bestyrelser jeg har arbejdet sammen med og det i hver 

især har bidraget med og viljen til udvikling, nytænkning og at lykkes. Ønsker 

den nye bestyrelse det bedste og god arbejdslyst.  
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