Mejrup Svømmeafdeling
Formandsberetning ved generalforsamlingen tirsdag den 22. februar 2922 kl. 19.00

Det er altid spændende at kigge et år bagud i en forening og se både de gode ting og de mindre gode ting.
Holstebro Badeland/Holstebro Svømmecenter.
2021 var jo igen et år med corona, som igen betød at svømmehallen i Holstebro var lukke lang ind i 2021.
Heldigvis kom morgensvømmerne i gang i foråret, med alle de restriktioner som der var på dette tidspunkt.
I august startede morgensvømmerne i Det Ny Holstebro svømmecenter. Vi er ikke så mange medlemmer
som vi plejer, men det passer fint i forhold til det område vi har – nemlig kun det lille basin på 25 meter.
Åbningstiden fra 6.00 til 7.40 passer fint og vi møder ind i 2 hold. Vi har kun ros til svømmehallen, den ny
sauna og ikke mindst varmvandsbassinet.
Den 15. oktober lykkes det at afholde et social arr med kaffe og boller i Mejrup Kultur og fritidscenter. Det
var dejlig at vi igen kunne mødes og alle nød kaffen bollerne og vores fælles sang. Det var også dejlig at se
at flere blev lidt længere en normalt.
Desværre måtte vi aflyst vores juleafslutning, da der igen blev lukke ned pga corona og badefestival i
Søndervig blev også aflyst.
Undervisning for børn og familiesvømning startede også op efter planen. Marie Nielsen som i mange år har
være med som svømme instruktør møder trofast op og der ud over er Helle kommet til. Ole Elkjær er
afløser for de 2. Alle 3 har taget livredderprøven i Holstebro Badeland som kræves for at vi kan leje os ind.
Her kan som altid godt være flere deltagere.

Mejrup Friluftsbad
Efter lidt opstartsvanskeligheder åbnede friluftsbadet endelig lørdag den 5. juni.
Vi kunne igen tilbyde undervisning for børn i uge 24 og 25. Der var 14 dage senere en beregnet, men pyt –
bare det lykkes. I år havde vi både gamle og nye svømmerinstruktører. Marie Nielsen og Ole Elkjær havde
ansvaret for det yngste børn og Rasmus og Joakim havde ansvaret for de ældste børn. Der ud over var Tilde
også med som medhjælper. Jeg har kun fået positive tilbagemeldinger fra forældre. Så der er jo en dejlig
sommer succes.
I alt 60 børn deltog i sommer svømning.

Morgensvømning i Mejrup Friluftsbad.
Efter ønske fra Mejrup Svømmeklub aftalte vi med centerleder Kenneth Krogh, at morgen svømning kun
skulle være for voksne. Efter flere henvendelse fra forældre som i de tidligere år havde fået lov til at tage
deres børn med til morgensvømning, måtte jeg regulere lidt på denne holdning og vi besluttede at melde
ud på facebook at børn gerne måtte komme med, men at de skulle kunne svømme under hjælpemidler og
hjælp fra forældre. Det var en tilfredsstillende løsning for alle parter.

Der var god tilslutning både til morgen og aftensvømning. Som noget nyt fik vi også i samarbejde med
Kenneth Krog aftalt, at der kunne købet adgang kun til morgen og aftensvømning for 400 kr, imod at købe
en all inclusive til 550 kr.
Som afslutning på morgensvømning og aftensvømning fik vi som en tradition morgenkaffe og rundstykker
søndag den 12. august.
Der var selvfølgelig også en lille en til at varme sig på, og der var der også behov for at vandet i friluftsdagen
de sidste par dage havde være meget kold. Kan oplyst at den sidste søndag var vandet 19 grader.

Holstebro Kommune
Den 29. november 2021 deltog Ole og jeg i et møde med Holstebro Kommune med emnet ”Udvikling af
vandsport i Holstebro Kommune”.
Der var indlæg fra Holstebro Kommune og Holstebro Surfklub. Nogle af de emner som blev diskuteret, var
reglerne omkring sejllas på vandkraftsøen og på Storåen. I øjeblikket er det kun Holstebro roklub og
Kajakklubben der må sejle/ro på vandkraftsøen. Herudover har Herning og Holstebro kommune givet
tilladelse til Kajak Freak tilladelse til kano sejllas i Storeåen med naturlig gennemsejllas i vandkrafsøen.
Kajak Freak har ansvar for forsikring, udstyr, priser og indberetning af antal sejllas i Storåen.
I en tid hvor en padelboard er hvermands ejer så er det ikke tilladt bare at smide den i Vandkraftsøen eller i
Storåen, men de henvises til Handbjerg Marine eller Thorsminde coastaklub. (Ringkøbing Fjord)

Hvad så med Holstebro Svømmecenter
I forbindelse med ombygning af Holstebro Badeland blev det gjort meget klart på dette møde, at hverken
Holstebro Svømmeklub, Holstebro Vandpolo eller for den sag skyd os, er blevet spurgt om ønsker til den
kommende Svømmecenter.
Vi 3 foreninger som bruger af den kommende svømmecenter er meget nysgerrige på hvad der kommer til
at ske, når Holstebro Kommune overtaget driften. Det er spørgsmål til priser, hvordan der skal bookes tider
og mange andre ting.
Der blev drøftet muligheden for at der allerede i det tidlige forår 2022 kan inviteret til et møde med
brugere af Holstebro Svømmecenter, så foreningerne kan få et overblik.
Vi er som Mejrup Svømmeklub også interesseret i at høre vores medlemmer om deres holdning til
svømmertider, skal vi svømme alle i samme tidsrum eller skal vi have dobbelt tid som nu, ønsker vi at 50
meter banen eller 25 meter banen og adgang til varmvandsbassinet. Skal undervisning og familiesvømning
fredag aften flyttes til en anden dag og evt. tidspunkt. Det er noget af det som vi gerne i aften vil have jer til
at snakke om rund omkring bordene når vi skal nyde vores stjerneskud. Alle ønsker er velkommen, hvad vi
så kan forhandle os frem til med Holstebro Kommen, kan kun fremtiden svare på

Hvad arbejder vi med i Forretningsudvalget.
Sidste år kunne jeg fortælle at MGU’s vedtægter var ændret og Vi har indtil nu i svømmeafdelingen har
valgt at være med under MGU’s vedtæger og evt på sigt lave en forretningsorden.
Herud over arbejdes der også med en fælle digital indgang til alle foreninger i Mejrup. En slags digital
fyrtårn som samler én indgang til foreninger i MGU, borgerforeningen, skolen, kirken m.m
En forretningsorden har vi ikke fået lavet, men på det kommende generalforsamling i Hovedbestyrelsen i
MGU den 24. marts vil der sandsynligvis sker nogle små justeringer af vedtægterne.

Til slut vil jeg gerne takke vores træner, Mejrup Kultur og fritidscenter og Holstebro Badeland for godt
samarbejds og selvfølgelig også en stor tak til bestyrelsen for gode og hyggelige møder.

Jeg har valgt at stoppe i Mejrup Svømmeklub. Jeg synes det har være nogle gode år i bestyrelsen og jeg har
ikke på nogen tidspunkt synes at det var træls.
Kan også se at der bliver spændende opgaver i den nærmeste fremtid og jeg vil ønske Mejrup Svømmeklub
held og lykke fremover.

Mejrup den 22. februar 2021
Bodil Sand Nicolaisen

