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GENERALFORSAMLNG 

Årets generalforsamling blev planmæssigt afholdt den 9. februar 2017 – 

referat fra generalforsamlingen ligger på klubbens hjemmeside under ”Om 

klubben”, Mejdal-Halgård Motion, Generalforsamling referat.  

MEJDAL-HALGÅRD MOTION – IMOD NYE TIDER 

Som det fremgår af generalforsamlingsreferatet blev det vedtaget at nedsætte 

et udvalg – ”Mejdal-Halgård Motion – imod nye tider”. Udvalget fik 

efterfølgende dette kommissorium af bestyrelsen: 

----  

Mål:  

Fastholde bestående og tiltrække nye medlemmer jf. generalforsamling 2017 

Gruppens opgave: 

Opstil et katalog i prioriteret orden over konkrete tiltag  

Hvad, hvornår, hvor længe og hvem (I referat fra generalforsamling 2017 

findes et idekatalog) 

Tidsramme: 

Katalog afleveres til bestyrelsen senest 1. juni 2017 

---- 

Medlemmer: 

Allerede på generalforsamlingen meldte sig adskillige mellemmer, der 

efterfølgende er blevet suppleret, udvalget består dermed af følgende: 

Vibeke, Annika, Åse, Daisy, Karsten E, Lene B. og Odd 

TIDTAGNINGSSYSTEM 

Vores gamle tidtagningssystem fra We-Time er ved at være klar til udskift-

ning, - trods det teknisk fungerer bedre end nogensinde. Dog begynder 

maskiner og udstyr at vise træthedstegn og nedbrud. 

Klubben vil sammen med øvrige løbeklubber i området afsøge markedet med 

henblik på indkøb af nyt system. Der er pt. kik på et konkret system fra 

FEMTE UDGAVE  

Du sidder nu med femte 

udgave af nyhedsbrevet fra 

bestyrelsen i Mejdal-Halgård 

Motion som udkommer 

kvartalsvis. 

Har du ideer til tiltag ift. vores 

fælles klub, modtager vi dem 

meget gerne. Du kan være 

med til at gøre en forskel for 

dine klubvenner. 

Mange hilsner 

Bestyrelsen 

 

 

 

 

Her kan du også angive dit 

idegrundlag eller andet 

indhold, du vil fremhæve med 

fed i alle sager, f.eks. 

kommende begivenheder. 

 

 

 



Tyskland fra en af verdens største producenter, hvor det alene er et spørgs-

mål om investeringens størrelse ift. til faciliteter. 

Da klubberne bag We-time har udlejet udstyret til andre klubber i flere år, og 

dermed har kunnet lægge penge til side, forventes investeringen for Mejdal-

Halgård Motions andel ”kun” at ligge på 5-7000 kr, da vi forventer at 

investere i et ”basis-system”, der primært er beregnet til den løbsstørrelse, 

som medlemsklubberne håndterer med Kilen Rundt som det største.  

Væsentligste ændring for løberne forventes at være nummer med indbygget 

chip, sådan at chippen i skoen ikke længere er nødvendig. 

KLUBFEST 

Det er besluttet at yde et tilskud pr. aktivt medlem, som deltager i festen på 

175 kr. og min. 7.000 kr. i alt.   

SPONSORKONTRAKTER 

Det er gået godt med gentegning af sponsorerne med de nye sponsorpakker, 

som blev udarbejdet. Jens-Erik har med stor dygtighed lykkedes at gentegne 

langt hovedparten af vores sponsorer hertil et par nye – men der er plads til 

flere endnu. 

Har du kontakt til en mulig sponsor, som gerne vil forbindes med noget 

sundt – sport, løb mv. må du meget gerne formidle kontakt til Jens-Erik, der 

derefter tager over, med mindre du selv er klar. 

Det kunne fx være din arbejdsgiver! 

HALUDVIDELSEN 

Der arbejdes hårdt på at nå i mål med haludvidelsen, hvor økonomien ikke 

uventet giver udfordringer – for få penge til for mange ønsker. 

Der arbejdes med en række tiltag med henblik på at kunne igangsætte 

byggeriet i efteråret 2017. 

RENGØRING I OMKLÆDNINGSRUM 

Rengøringen er ikke tilfredsstillende – fodboldspillerne slæber græs ind i 

omklædningen trods skiltning med forbud imod støvler indendørs. Samtidig 

ses tydelige tegn på skimmelsvamp på fliserne i bruserne. 

Halling har taget emnet op blandt de øvrige formænd med henblik på dels at 

reglerne bliver overholdt dels at lægge pres på hallen om at forbedre 

standarden for rengøring. 

Bestyrelsen 

Har du emner, som du mener bør med i 

næste udgave af vores nyhedsbrev eller 

har du RIS/ROS til denne udgave, så 

hører bestyrelsen meget gerne fra dig 

 


