Beretning MGU løb for alle 18 februar 2020
Tillykke til MGU løb for alle med 10 års fødselsdagen!
2019 har igen været et godt år i vores dejlige løbeklub!
Vi startede med at man kunne tilmelde sig de 3 faste
vinter løb, der var ikke mange som tog imod tilbuddet,
men dem der var afsted havde nogle dejlige ture med
masser af gode løbevenner.
Suppeløbet som blev arrangeret til den 3 februar blev
desværre aflyst pga. for få tilmeldte, ellers et
arrangement hvor HELE familien kunne komme og
deltage UDEN egen betaling.
Borbjergløbet den 27 maj blev som planlagt en dejlig
aften med et godt tilrettelagt løb med efterfølgende
kaffe/kage bord og masser af lodtræknings præmier til
deltagerne (mener vi igen havde flere vindere)
stafet for livet 25/26 maj blev heldigvis til noget!! Vi
lagde opgaven ud til medlemmerne og Karina Madsen
tog “stafetten” og planlagte et dejlig døgn, hvor mange
medlemmer og Mejrup borgere tilmeldte sig til at få del i
et døgn med efter tænksom hed, og ikke mindst gode
snak og hyggelige ture i skoven 1000 TAK til Karina!!
Byfestløbet 4juni blev IGEN en stor succes takket være
alle jer medlemmer som hjalp til, til glæde for hele
Mejrup og ikke mindst vores klubkasse. Uden denne
indtægt har vi ikke mulighed for at tilbyde jer
medlemmer det vi gør. TAK FOR DET!!

Netop pga. omtalte byfest løb er det muligt at afholde
vores årlige sommerfest den 21juni. En dejlig dag med
godt mad og ikke mindst højt humør.
Triatlon løbet den 13 august en dejlig aften, godt
besøgt hvor vores familie igen må deltage alt betalt af
MGU løb for alle.
Tvis byfest med deres løb deltog vi også i den 20
august, vi løb/gik alle en skøn tur med efterfølgende
pølser og drikkevarer igen betalt af klubkassen.
Så kom efter min mening årets højdepunkt. Turen til
Naturpark Thy.
Vi havde lejet en bus med afgang til Lodbjerg Fyr hvor vi
drak vores medbragte kaffe og rundstykker. Turen
fortsatte til løbet i fantastisk solskin hvor vi løb eller gik
en tur i det meget bakkede og ujævne landskab med flot
udsigt over Nors sø. Da alle var i mål fortsatte turen til
Hanstholm hvor vi skulle spise på byens bedste
restaurant med udsigt over havnen og ikke mindst
Vesterhavet. Turen hjem måtte vi lige holde i Nr Vorupør
hvor vi alle fik en is efter eget valg.
Så gik turen hjem til Mejrup efter en FANTASTISK dag.
TAK igen til klubkassen for at det kunne lade sig gøre!!
Julebanko vanen tro 22 november der er ikke så meget
at sige om det ANDET at det bare en en dejlig aften
med masser af tilmeldte.
Igen tak til klubkassen.

Judith og Peter inviterede til juletræs køb og
Kaffe/kakao æbleskive arrangement. Har noteret mig at
Peter har været tilfreds, så der har sikkert været en del
fra klubben??
Sidste arrangement er en god tradition, nemlig den 31
december hvor vi mødes og ønsker hinanden et godt
nytår, til kransekage og boblevand.
Jeg vil gerne sige STOR TAK til mine bestyrelses
medlemmer gennem de 10 år under MGU og de ca. 4/5
år før det, for godt samarbejde. Det har for mig været en
stor glæde at være med til, at stifte og “tegne” retningen
for MGU løb for alle.
Jeg mener nu at det er tid til at jeg trækker mig tilbage
og lader andre komme til.
Tak til alle som har været med så langt, og længe leve
MGU løb for alle.
Med disse ord sætter jeg min beretning til debat og
afstemning!!

