Generalforsamling 8. februar 2018
Formandens beretning 2017
2017 var Mejdal-Halgård Motions 36. sæson.
Der har i årets løb været afholdt 9 bestyrelsesmøder.
Den 31. december 2017 var der:

Medlemsstatistik:
Kontingent type:
Aktive Medlemmer
Aktive medlemmer 2019 - (Forudbetalt)
Begyndertræning - incl. kontingent
Begyndertræning - Projekt (01.01.-30.06)
Jog & Go
Kontingent (01.07.-31.12.)
Passive medlemmer
Ungdom under 25 år
I alt

01.02.2018
92
3
13
17
45
15
3
188

2017
113

2016
140

2015
186

2014
200

12

3

13

23

55
5
29
3
214

33
1
176

13
212

2013
208

223

?

208

Totalt set er vi gået frem i forhold til 2016, men det er fordi, vi har delt kontingentet op i flere kategorier, hvilket også giver
meget god mening.
Jog & Go er nu synliggjort.
Jog & Go og passive medlemmer betaler ikke for brug af hallen. De benytter ikke omklædningsfaciliteter mv. Derfor betaler
de heller ikke fuld kontingent.
Medlemmer af ”Begynder Projekt” er kun halvårlige medlemmer, men ved projektets afslutning, bliver de tilbudt at kunne
forlænge deres medlemskab for resten af året.
Træningen:
Jog & Go:
”Jog & Go” og motion i håndkøb kører uændret videre. De mødes én gang ugentligt. Mandag aften i sommerhalvåret og
søndag formiddag i vinterhalvåret.
Der er gåture på 3 – 7 km med guider på hver rute.
Der er stabilt fremmøde. I den bedste periode om sommeren er der ca. 50-60 deltagere. Om vinteren, når det blæser og
regner, er det den hårde kerne på 15-20 deltagere, der møder op.
Aktiviteterne spænder fra julefrokost med SS til forskellige udflugter.
Hvert år hjælper Jog & Go med i projektet ”Hold Mejdal Rent”.
De 39 forskellige ture bringer afveksling i træningen, som styres af 20 frivillige guider.
Mange tak til guider og alle deltagerne for mange hyggelige timer.
Løb / Motion+:
Ugens løbetræning er uændret tirsdag og torsdag kl. 18.30 og søndag kl. 10.00. Alle med start fra hallen.
Lørdag morgen kl. 8.00 mødes mange i Vestre Plantage til et friskt morgenløb.
Trænerteamet består af Brian og Tommy, som dels planlægger (træningsplan) frem imod events, f.eks. Ærø Multi Marathon
dels planlægger og gennemfører Motion+ hvor alle kan være med.
Ruteplanlæggere er: Ole Gunnar, Hans, Tommy og Brian der på skift en uge af gangen lægger løberuter på hjemmesiden.
Da det er svært at rekruttere nye trænere, har fartholderne fået en ny opgave. De skal sætte sig ind i ruten og på skift sørge
for, at grupperne bliver sat i gang.
Søndag er som tidligere år fartholderfri. Her skal man selv finde ruten på hjemmesiden og finde sammen i grupper.
I efteråret 2017 indførtes en ny træningsform kaldet ”Motion+”.
Motion+ er tilrettelagt således, at alle kan være med såvel hurtige som langsomme løbere. På den måde håber vi, at alle
medlemmerne vil bakke op om det nye tiltag, så vi kan udvikle klubben og tiltrække nye medlemmer.
Special træning:
Gennem 2017 er der lavet træningsplaner op til løb og klubture.
Brian, Tommy og Annika sørgede for et perfekt træningsforløb op til de i årshjulet planlagte løb og klubture.
Annika deltog alene først på året.
Brian har i løbet af året gennemgået DGIs trænerkursus og kan nu kalde sig DGI-instruktør.
Stor TAK til Tommy, Brian og Annika.
Fartholderne:
Vi har holdt fast i vore fartholdere til hver tirsdag og torsdag. Undtaget er helligdage, skoleferier og enkelte
løbsarrangementer.
Det har til tider været svært for trænerne. Det sker for tit, at en fartholder udebliver uden at have fundet en afløser.
Vi ved godt, det er frivilligt arbejde; men der er mange, som står og regner med dem. Det er ikke godt for nogen af parterne.
Jens-Erik har overtaget vagtplanen. Du kan se listen over fartholdere her.
Der blev ellers lagt op til, at fartholdergrupperne skulle være selvstyrende, men efter flere opfordringer tog Jens-Erik pinden,
så der igen blev lavet en plan for et halvt år ad gangen. Fartholderplanen samt en liste over alle fartholdere ligger på
hjemmesiden, hvor de altid er opdateret.
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Tak for indsatsen til jer fartholdere, som har været tro og kommet hver gang.
Er der nogen, som har lyst til at tage en tjans som fartholder, så meld jer til Jens-Erik.
Begyndertræning:
I 2017 var der også begyndertræning.
Der var dog en del polemik om, om vi skulle fortsætte, om projektet skulle udskydes til efter sommerferien eller helt lukkes
ned.
Det var begynder-teamet ikke helt enige i. Så efter lidt snak blev vi enige om at give projektet en chance til.
Teamet gjorde det rigtig godt, og det lykkedes Anette, Krestine og Odd at fortsætte med begyndertræning i 2017.

Begynderstatistik:
Kontingent type:

01.02.2018

Begynder - Projekt (01.01.-30.06)

39

Begynder - Kontingent (01.01.-31.12.)

17

2017

2016

51

2015

47

2014

56

2013

99

2012

135

102

Begynder - Kontingent (01.07.-31.12)
12
3
13
23
?
13
Efter ”Søen Rundt” sluttede projektet. Begynderne blev opfordret til at melde sig ind i klubben og fortsætte deres træning
her. Det benyttede 12 begyndere sig af.
Det er svært at integrere nye løbere i klubben. Er vi blevet for dygtige?
Hurtig-løbere:
På trods af vores store indsats med træningen, kan vi stadig ikke trække hurtig-løberne til klubben.
Vi håber Motion+ træningen kan trække flere løbere til klubben. Når ombygningen af Mejdal-Hallen er færdig, vil vi også få
bedre faciliteter. Vi får igen vores mødelokale, hvor vi har mulighed for at samles før og efter løbetræning.
Mejdal-Halgård Motion er en bredde-klub, så vi skal kunne favne løbere i begge ender af skalaen.
Arrangementer:
Vestjysk Vinterløbs 27 sæson:
Vinterløbene afvikles i samarbejde med Holstebro Løbeklub og AK Kilen, Struer.
Fra Mejdal-Halgård Motion var det Søren Rahbek, Tommy Nielsen og undertegnede, der stod for løbet.
Vi har nu vendt løbene om, så vi startede i Struer og sluttede i Mejdal med den traditionelle fællesspisning.

Vinterløbene:
Klub - By

03.02.2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

AK-Kilen Struer

242

280

245

324

276

270

-

Holstebro Løbeklub

231

277

223

316

265

298

-

Mejdal-Halgård Motion

251

254

221

284

292

326

-

Samlet antal gennemførte:

724

811

689

924

833

894

-

Samlet vinder for mænd blev Rasmus Skytte, Holstebro Løbeklub i tiden 1.14.53
Samlet vinder for kvinder blev Trine Andersen (Holstebro Løbeklub) i tiden 1.22.47
Det samlede deltagerantal steg igen lidt i forhold til 2016.
Søen Rundt og Vestjysk Bank Børneløbet
Den 8. juni afvikledes ”Søen Rundt” for 15. gang.
Der er mange løb i maj og juni måned, så der er kamp om løberne. Vi har stadig et af de store lokale løb i området, men vi
mærker også tilbagegang her.
Der var ca. 150 løbere mindre end i 2016. Det er det mindste antal deltagere, vi har haft i 6 år.
Igen i 2017 havde vi stor glæde af samarbejdet med byfesten i Mejdal. Vi kunne nyde godt af de faciliteter, som byfesten
havde arrangeret. Onsdagsklubben var igen på pladsen, og der blev bagt mange vafler.
William var her som sædvanlig og gjorde en god figur. Halle-Majse var blevet syg (skadet) og kunne ikke deltage.

Søen Rundt & Vestjysk Bank Børneløb:
Distance
10 km
5 km
3,2 km - Børneløb
400 m - Børneløb
Samlet antal gennemførte:

2017

2016
155
152
201
95
603

2015
226
189
193
142
750

2014
272
212
160
130
774

2013
358
194
141
130
823

2012
390
170
93
134
787

344
150
135
147
776

10 km Herrer - Claus Emtekjær i tiden 00:36:38
10 km Damer - Cecilie Linding Fredberg tiden 00:45:26:52
5 km Herrer - Thomas Sand Nielsen (A.K. Holstebro) i tiden 00:16:47
5 km Damer - Trine Andersen i tiden 00:19:21
Øvrige resultater kan ses her.
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Vestjysk Halvmaraton:
Den 4. november afvikledes Vestjysk Halvmaraton for 20. gang.
Løbet er ”Sølv certificeret” hos DAF og er således med i www.motiondanmark.dk løbekalenderen.
På baggrund af deltagerantallet i 2016 trak formanden en gammel hest ud af stalden. ”Hvorfor laver vi ikke en alternativ kort
rute?”
Det er det, vi altid søger efter, når vi ser på, hvilke løb vi vil tilbyde i klubben. Vi vil tilgodese så mange løbere som muligt.
Efter en del dialog blev bestyrelsen enige om at tilbyde den korte rute i den 20. jubilæumsudgave af Vestjysk Halvmarathon.
Ruten følger halvmarathon-ruten ud til enden af Tingagervej. Her drejes til venstre ad Tvis Møllevej hen over træbroen og ind
på halvmarathon-ruten igen. På den måde får alle løbere den samme oplevelse både ud og hjem.
Ruten blev ca. 11,1 km, og med start 15 minutter efter halvmarathon kom alle løbere i mål i samlet flok.
Efter løbet udsendte DAF et spørgeskema til alle deltagere, og ca. 36% svarede på spørgeskemaet.
Alle besvarelser kan læses her; men ud af de mange svar lød det gentagende fra løberne, at de håbede på, at den korte rute
blev en fast del af Vestjysk Halvmarathon.
På den efterfølgende evaluering besluttede bestyrelsen at gøre ruten permanent fremover.
Det skulle vise sig at være en god ide. Deltagerantallet på halvmarathon steg med 40 løbere, men der kom 222, som løb VHM
Søen Rundt.

Vestjysk Halvmarathon:
Distance:
Halvmarathon
Hurtigste mand:

Hurtigste dame:

VHM Søen Rundt - 11,1 km
Hurtigste mand:
Hurtigste dame:

Samlet antal gennemførte:

2017

2016
789

2015
749

2014
966

1.188

2013

2012

1.265

1.233

Thomas Sand
Nielsen
A.K. Holstebro
1.11.22

Thomas Sand
Nielsen
A.K. Holstebro
01.13.50

Thorkild Sundstrup
Aahus Fremad/Pi
Aahus
1.10.07

Ulrik Heitmann
Århus 1900
NY rekord
1.09.25

Andreas Sjurseth
Fysioterapien Sct.
Jøren
1.10.23

Andreas Sjurseth
Fusionsport
1.13.58

Ulla Binderup
Jacobsen
Viborg AM
1.27.31

Lotte Gindeskov
Andersen
Holstebro Løbeklub
1.23.00

Lone Balling
Hansen Gardiner,
Skive
NY rekord
1.18.45

Louise Søby
Alpi
1.25.46

Luise Sønder
Givskud Løb/Skive
AM
1.22.21

Vibeke Houlborg
(klub ikke oplyst)
1.22.17

222
Anders Mondrup
Brande Motion
0.43.10
Trine Andersen
(Klub ikke oplyst)
0.45.14

1.011

749

966

1.188

1.265

1.233

Vejret var ikke specielt godt, men det regnede ikke, så løberne fik alligevel en god oplevelse med hjem.
Kagebordet i hallen var som sædvanlig en succes.
Der blev ikke sat nye rekorder i 2017.
Vi fortsætter jagten på nye rekorder i 2018 og har således allerede fået løbet ”Sølv certificeret” for 2018.
Der er åbent for tilmelding.
Det var nogle hektiske uger op til løbet. Som sædvanlig kom de fleste og tilmeldte sig i sidste øjeblik.
Kaffebordet og parkeringspladsen i fårefennen fungerede godt.
Politiets ordenskorps hjalp med afvikling af trafikken til Mejdal, ved Ringvejen og på ruten.
Den 19. november samledes alle, der havde hjulpet til ved afviklingen af vore løb i 2017, i Råsted på Holstebro Golfklubs
Café. Tak for jeres hjælp i 2017.
Andre løb og ture:
Ifølge årshjulets kalender var der lagt op til følgende:
Kilen Rundt den 16. maj. Her deltog 2 løbere for Mejdal-Halgård Motion.
Stafet for livet den 20-21 maj. Lone Bang var igen i år holdkaptajn for Mejdal-Halgård, og mere end 40 personer
støttede op omkring projektet.
Ådal-Stafetten den 2. juni. Her deltog vi med 5 hold. En social og hyggelig aften med madkurv i Folkeparken.
Bremdalløbet den 6. juni. Her deltog 4 løbere fra Mejdal-Halgård Motion.
Storåløbet den 27. august. Her deltog 0 på 3 km, 0 på 5 km, 8 på 10 km og 4 på halvmaraton.
0 Mejdal-løbere løb ”Guldløb”, men måske har de ikke alle været tilmeldt under Mejdal-Halgård Motion.
Der var også nogle, som selv arrangerede tur til:
14 løbere satte kursen mod Santa Rosa i Californien USA, hvor de skulle løbe 5 – 10 – halv- eller hel marathon.
Det blev en længere tur med mange oplevelser. I kan læse om turen i Mejdalbladet 5 - 2017
Kun få havde valgt at støtte op om de andre lokale løb. Dem må vi aldrig glemme.
Vores tidtagere, der kommer rundt til mange af de løb, spørger ofte: Hvor er Mejdal? ”Kommer der ingen fra Mejdal?”
Hvis vi ikke støtter vore naboklubber, skal vi ikke forvente, at de støtter os, og det er måske det, vi kan aflæse i nedgangen
af deltagere til vore løb.
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Jog & Go var traditionen tro med til Ladywalk i Nationalpark Thy. De har igen gjort rent i Mejdal.
De har været aktive hjælpere ved vore løb – Vinterløbet, Søen Rundt og Vestjysk Halvmaraton.
Tusind TAK for at I altid stiller op. ☺
Sociale islæt i foreningen:
Sidste lørdag i januar blev årets klubfest holdt. 59 personer havde krydset datoen af i kalenderen og havde pudset balskoene.
På grund af antallet valgte festudvalget at flytte festen ind i cafeteriet. Det var en god beslutning, og festen blev på ingen
måder ringere. Det var rigtig hyggeligt, men vi ville jo gerne have været lidt flere.
Det var igen ”De 5 kolde fra kassen”, der slog tonerne an til aftenens dans.
En fantastisk aften hvor dansegulvet var fyldt med glade mennesker.
Det er ved denne festlige lejlighed, at ”Årets Motionist” kåres.
Der var indkommet flere fine indstillinger på personer, som alle var berettiget til titlen.
Det blev Lone Bang Jensen, der løb med sejren. Tillykke til Lone.
Festudvalget havde gjort et stort stykke arbejde. Stor TAK til Dorthe, Hanne, Karsten og Frede.
Forårsturen gik i år til Præstbjerg Naturcenter, hvor der både var mulighed for at løbe og gå.
Aftenen sluttede som sædvanlig med grillpølser, kager og hvad hjertet ellers kunne begære.
Biatlon: Kun 10 personer havde tilmeldt sig, men for dem blev det en rigtig god aften.
Pokalerne løb Solveig Rasmussen og Asger Halkjær med. ☺
Sommerafslutningen stod Jog & Go for. Vejret havde de fået styr på i år. Så arrangementet blev afholdt på shelterpladsen
ved Tvis Mølle.
Vi mødtes ved hallen. Herfra kunne man gå, løbe eller cykle ud til shelterpladsen. Der var også nogle, som snød og tog bilen.
Sommersvømning i Mejrup var fast på sommerprogrammet.
Efter løb, cykling og en svømmetur blev den medbragte mad spist.
Tradition tro blev der den sidste aften, hvor der var sommersvømning arrangeret socialt samvær med grill og øl hos Inger og
Otto. Super arrangement, fantastisk udsigt og dejlige værtsfolk. Tak for det.
Marathon og halvmarathonture:
Årshjulet havde lagt op til to store arrangementer i 2017.
Hamburg Marathon:
Trods store anstrengelser lykkedes det ikke at få nogen sendt afsted til Hamburg Marathon.
Copenhagen Half Marathon:
Det samme gjaldt Copenhagen Half Marathon.
Hvad gør vi forkert?
Personlig udfordring:
Pia Graagaard havde taget en ny udfordring op.
I 2017 gennemførte Pia en ironman i København.
Søren Christensen er på vej til at have gennemført alle 6 Majors Marathon, kun Tokyo venter, men her stiller Søren op bag
startsnoren den 25. februar 2018
Boston, London, Berlin, Chicago og New York City Marathon har Søren gennemført.
STOR TILLYKKE til jer begge. Vi er stolte af, I er medlemmer af Mejdal-Halgård Motion.
Conventus:
Conventus fungerer i det store hele OK. Vi har stor glæde af systemet både til tilmelding og regnskab.
Vi finder stadig nye muligheder og forsøger at optimere systemet.
Er der nogle, som møder problemer ved tilmeldinger og kontingentbetaling, hører vi gerne fra jer.
We-Time skiftes ud med RaceResult:
We-Time er ved at blive forældet, og fra nytår 2018 tager vi et nyt tidtagningssystem i brug-”RaceResult”
Det er et rigtigt stort system og kører i store dele af verden.
Det er 100% online. Tilmelding vil fremover foregå direkte til RaceResult, som så afregner over for os en gang om måneden.
Vi kører systemet første gang til Vinterløbene i 2018.
Tilmelding til Søen Rundt og Vestjysk Halvmarathon er allerede åbent i RaceResult.
Søren Rahbek og Hans Østergaard er tovholdere på systemet.
Hjemmesiden / Hjemmesider:
Mejdal-Halgård Motion har flere hjemmesider.
•
www.mejdalmotion.dk er vores hovedside. Herfra kan du komme videre til de øvrige sider.
Vi arbejder til stadighed på at gøre siden overskuelig, men oplever at flere ikke kan finde rundt.
I løbet af 2018 vil www.mejdalmotion.dk blive ændret, så alle hjemmesider får samme opbygning.
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•

www.vestjysk-halvmarathon.dk er Vestjysk Halvmarathons egen hjemmeside og kan tilgås både direkte og fra
klubben hovedside.
•
www.vinterløb.dk er Vinterløbets egen hjemmeside, og den kan ligeledes tilgås direkte og fra klubbens hjemmeside.
Vinterløbene afvikles i samarbejd med AK-Kilen og Holstebro Løbeklub, så den er lidt mere klubneutral for MejdalHalgård Motion.
•
Søen Rundt og Begyndertræning ligger på www.mejdalmotion.dk. Det gør de i alt fald indtil videre. Det er ikke
besluttet, hvorvidt de skal have deres egen hjemmeside endnu.
Har du problemer med at finde rundt på hjemmesiderne, hører vi gerne fra dig.
Vi forsøger at holde artiklerne på forsiden til små appetitvækkere. For at se hele artiklen skal man klikke på ”læs mere” i
bunden af artiklen.
Betaling af kontingent mv:
Vi har oprettet en medlemsdatabase, så vi fremadrettet kan sende nyhedsbreve mv. til alle, som er eller har været medlem
af klubben.
For at kunne betale kontingent og tilmelde dig til div. arrangementer, som Mejdal-Halgård Motion afholder, skal du have en
profil i databasen. HUSK du må kun have én profil.
Tjek derfor om du er i databasen. Er du ikke det, skal du oprette din profil i databasen.
Fremover skal du kun bruge dit login. Du kan ændre dit password her.
Facebook – Gruppe/Side:
Mejdal-Halgård Motion har gennem flere år haft en gruppe på Facebook. Vi har nu også fået en Facebook side.
Hvorfor nu det?
Facebook-gruppen fungerer, som den altid har gjort. Er du ikke medlem, kan du søge om at blive medlem af gruppen.
Alle medlemmer kan lave opslag i gruppen. Kommer der ikke-relevante opslag eller stødende opslag, vil de blive fjernet.
Kommer vi til at lukke en ind, som lægger ikke-relevante opslag op, bliver medlemmet fjernet uden varsel.
Facebook-siden fungerer i princippet lidt på samme måde. Forskellen er dog, at det kun er en lille gruppe, som kan lave
opslag på siden, som så også slår igennem på gruppen.
Siden er tænkt som et supplement til hjemmesiden, hvor vi (redaktionen) kan dele opslag, nyheder og anden information,
som vi gerne vil have ud til så mange som muligt. Derfor er det vigtigt, at I liker siden og deler den.
Vi har også mulighed for at Booste opslagene på siden. Dvs. betale for at komme ud til flere.
Så gør os den tjeneste. Giv siden et like (synes godt om) og del den med jeres venner.
I kan fortsat finde oplysningerne om klubben på www.mejdalmotion.dk.
Årshjulet:
Udvalgets opgave er løbende at vedligeholde foreningens kalender for motionsafdelingen med en blanding af nye og
afprøvede aktiviteter, herunder klubture til løb i såvel ud- som indland, sociale arrangementer, foredrag og andre events.
Udvalget arbejder med planlagte arrangementer i en fast periode og en kommende periode, hvor tiltag kan ændre sig mindst
1 til 1 ½ år frem i tiden.
Motionsafdelingens aktiviteter skal være synlige for klubbens medlemmer og skal hvert år fremgå af klubbens program og
elektroniske kalender på Mejdal-Halgård Motions hjemmeside.
Udvalget gør et stort stykke arbejde og er dermed med til at aflaste bestyrelsen, men hvis der ikke er opbakning fra
medlemmerne, kan vi være bange for, at årshjulet føler deres arbejde er spildt.
Årshjulet består pt. af Hanne Søe, Hans Østergaard, Lene Bøjlesen, Solveig Rasmussen og Søren Christensen.
Træner-udvalget:
Træner-udvalget har til opgave at planlægge og gennemføre træningen i klubben, så klubben dækker både lange og korte
distancer i forskelligt tempo.
Trænerudvalget udarbejder træningsplaner, der er rettet mod de aktiviteter, der er planlagt i årshjulet.
Trænerudvalget instruerer og har ansvaret for trænergruppen, laver løberuter og udarbejder og vedligeholder træner- og
fartholderplaner.
Det er et meget stort stykke arbejde, som den lille gruppe (Brian J.L. Jensen og Tommy Nielsen) udfører. Der er ruter på i
hver eneste uge, uanset om det er jul eller sommerferie.
Trænerudvalget søger hele tiden efter nye, som vil træde ind i gruppen og hjælpe til med det daglige arbejde. Så jeg vil
kraftigt opfordre jer til at tilbyde jeres hjælp, hvis I har tid og lyst.
Trænerudvalget består pt. af Tommy Nielsen og Brian J.L. Jensen, som får hjælp med ruterne af Ole Gunnar og Hans.
Sponsor-Medie udvalg:
Sponsor-udvalget består pt. af Jens-Erik og en lille smule af undertegnede.
Det er lykkedes Jens-Erik at få gentegnet næsten alle de gamle kontrakter. Et rigtigt stort stykke arbejde. Rigtig godt gået,
Jens-Erik.
Medie-udvalget er så godt som ikke-eksisterende. Vi mangler én eller to, som gerne vil skrive artikler til aviser og Mejdal
Bladet. Kom frit frem! Vi har brug for jer!
Fest-udvalget:
Fest-udvalget gør et godt stykke arbejde og er altid klar, når der bliver kaldt på dem.
Deres primære opgaver er: Klubfesten sidste lørdag i januar og sommerafslutningen i juni (kun i lige år)
Festudvalget består pt. af Bente Haislund, Dorthe Højland, Karsten Eriksen og Frede Philipp
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Hvad sker der i 2018:
Ny hovedsponsor: Fra 1. januar 2018 har klubben indgået en ny sponsoraftale med Sport24 i Holstebro. Aftalen løber til
den 31. december 2020, hvor den skal genforhandles i sidste halvår af 2020. En aftale vi er meget glade for.
Aftalen indeholder blandt andet 3-5 årlige klubaftner for Mejdal-Halgård Motion med gode rabatter på ikke nedsatte varer.
Gode rabatter på løberelaterede produkter til alle medlemmer af Mejdal-Halgård Motion ved køb mellem klubaftnerne.
Ny klubtøj/kollektion til faste nettopriser til alle medlemmer af Mejdal-Halgård Motion. Kollektionen kan ses på klubbens
hjemmeside.
Medlemskort:
Fra 2018 indfører vi medlemskort til alle medlemmer. Det kan måske ses som en tilbagegang.
For at undgå misbrug af vores aftale med Sport24 kan det være en fordel, man kan vise, man er medlem af klubben.
Det kan også være et godt argument for at blive medlem af Mejdal-Halgård Motion.
Årshjulet har arbejdet med flere muligheder både i Danmark og i udlandet.
Årshjulet har arbejdet med:
•
Paris Marathon
•
Amsterdam Marathon
•
Multi Marathon Ærø (forslag fra Jens-Erik)
Før jul blev I medlemmer spurgt om jeres ønsker. Det var sparsomt med tilbagemelding, men opfattelsen ved klubkaffen
sidst i november blev, at vi skulle gå efter Multi Marathon Ærø.
Jens-Erik er tovholder og arbejder nu med overnatning mv.
HUSK, der er deadline den 10. februar.
Vejfest i Vest: (Åbning af Holstebromotorvejen)
Mejdal-Halgård Motion er gået med i afviklingen af motorvejsåbningen i slutningen af 2018.
Vi kender ikke den præcise dato endnu.
Vi har budt ind på nogle forskellige opgaver og håber, vi får vore ønsker opfyldt.
Vi skal stille med ca. 40 hjælpere, og her håber vi, at vi kan regne med jeres hjælp igen.
Hvis alt går godt, kan det give lidt kroner til klubkassen. Vi har frasagt os at deltage i dækning af et evt. underskud. Så vil vi
hellere nøjes med at arbejde gratis.
STOR TAK til alle udvalg for jeres utrættelige arbejde.
I gør alle et stort stykke arbejde for klubben, dens medlemmer og for bestyrelsen.
Husk når I er ude til løb: Mød op i løbetøj med klubbens logo! Husk ved registrering at skrive, at I kommer fra MejdalHalgård Motion. (Ikke Mejdal-Halgård GIK, der er hovedafdelingen)
Tak til alle for hjælp og opbakning ved vore arrangementer i årets løb. Uden jeres indsats var det ikke muligt at afvikle alle
vore løb.
Tak til bestyrelsen for stor indsats og engagement. Tak for godt samarbejde i 2017.
Tak til Tommy, Hans og Ole Gunnar, som har valgt at forlade bestyrelsen.
Vi håber, I vil blive ved med at være en del af klubben.
Jeg selv takker også af som formand efter 4 år.
Det har været 4 spændende år som formand, men også med udfordringer. Det er stadig min overbevisning, at en formand
bør have sin gang i klubben, om ikke dagligt, så ugentligt. Jeg har ikke været her meget det sidste 1½ år. Det gør det ikke
nemmere at være formand.
Jeg har dog besluttet, at jeg gerne vil fortsætte i bestyrelsen som suppleant.
Jeg håber, vores lille klub igen må få luft under vingerne.
Den 8. februar 2018.
På bestyrelsens vegne.
Halling
På valg: Halling, Tommy, Hans og Ole Gunnar

Mejdal-Halgård Motion, Risvænget 4, 7500 Holstebro, Tlf. 60 85 08 00

www.mejdalmotion.dk

6

