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Generalforsamling dato 09. februar 2022 
 
Formandens beretning 2021 
2021 var Mejdal-Halgård Motions 40. sæson og næste lige så mærkeligt som sidste år, på grund af den Corona virus pandemi 
som ramte os i februar måned 2020 og som også har forårsaget nedlukning her i 2021. Vi måtte f.eks. rykke vores 
generalforsamling i 2021 til juni måned. 
 
I Mejdal-Halgård Motion har der i årets løb været afholdt 7 bestyrelsesmøder og pr. den 31. december 2021 var der total 175 
medlemmer. En tilbagegang på 17 medlemmer ift. sidste år (lige under 9 %).   
 

 
 
Året 2021  
Året 2021 er startet med en fortsat nedlukning pga. Covid-19. Vi startede med en aflysning af vores Nytårsparole og senere 
vinterløb blev også aflyst pga. det lille forsamlingsforbud som gradvis er blevet udfaset hen over første halvår.   

         Pr. 7.2.2021 
 
Træningen i en Corona tid:  
Træningen har også i år budt på mange udfordringer. Vi måtte starte med det lille forsamlingsantal på 5 indtil den 7.2.2021 
for at blive hævet til 10 som gradvis blev hævet for at blive afskaffet den 11. juni.  Al træning i klubben for Jog & Go, 
løbetræning og Motion + træning har i årets løb været tilrettelagt indenfor sundhedsmyndighedernes og kulturministeriet 
retningslinjer og anbefalinger, som også i år er blevet ændret flere gange hen over året. 
 
Ruteplanlægger.: Har efter bedste evne lagt ruter ud af varierende længde og ruter til de gange, hvor det har været muligt 
at vi kunne træne.  
 
Fartholder.: Hver tirsdag har vi haft fartholder i fartgrupperne 5:30 min/km, 6:00 min/km, 6:30 min/km og 7 min/km. Kun 
i 6:30 gruppen har der været fartholder i kort og lang rute i første halvår, men ikke i sidste halvår. Desværre har vi 
været ramt af en del skader i fartholder teamet og er det stadig. 
 
Begyndertræning: 
I 2021 har begynderteamet tilbudt begyndertræning med start i marts måned. 
Det er et rigtig godt projekt, som begynderteamet tilbyder og som har givet os tilgang af nogle få nye medlemmer. Vi er 
desværre ikke gode nok til at fastholde vores nybegynder og det er et område som vi gerne skal forbedre i år.  
 
Arrangementer: 

http://www.mejdalmotion.dk/
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Vestjysk Vinterløbs 31. sæson:  

Vinterløbene som bliver afviklet i samarbejde med Holstebro Løbeklub og AK Kilen, Struer, skulle have været afviklet for 
31 gang, men løbene blev aflyst pga. det lille forsamlingsantal.  
 
Family Run: 
”Family Run og Vestjysk Bank Børneløbet” blev desværre også aflyst i år 2021 pga. Corona restriktioner. 
 
Vestjysk Halvmaraton; 
Heldigvis lykkes det for os at få kick startet VHM 2021. Dog kun med 847 tilmeldte, men et antal som vi havde håbet på. Vi 
har endvidere til dette år fået fremstillet 1500 stk. halsedisse til de tilmeldte og vores hjælpere. VHM løbsrekord for herre 
blev slået med 44 sekunder og uden at det kostede de 5000 kr. da der ikke var nogen ekstra præmie for løbsrekord.  
 
Trafikofficiel: 
Det lykkes for os at få uddannet 5 trafikofficiel i år. De kom allerede i sving til VHM 2021. Det er Søren, Frede, Karl Johan, 
Otto og mig selv, som er blevet uddannet. Otto mangler dog pt. lige at få opdateret hans førstehjælpskursus. 
 
Samsø Marathon.: 
Den planlagte klubtur til Samsø, som blev aflyst pga. COVID-19 i 2020 fik vi gennemført. Vi var 17 som var med på Samsø 
Halvmarathon, hvor vi havde mulighed for at gå / løbe 10 km, løbe halv- og helmaraton. En rigtig god klubtur, med hygge, 
løb og god mad, særlig god festmiddag, som blev tilberedt at os mænd. 
 
Sommerfest: 
Klubfesten blev desværre aflyst, og derfor er der for året 2021 ikke kåret årets motionist. I stedet for klubfesten, blev det 
afholdt en grillfest, jubilæumsfest i juni måned, hvor vi havde Æ’ Holm til at underholde os en ½ times tid. Åse havde 
forinden sendt en ansøgning til Sparekassen Thy om et Corona tilskud til en genstartsfest. Vi fik bevilliget 5000 kr. fra 
Sparekassen Thy til sommerfesten (genstartfest).  

 
Sociale arrangementer i foreningen: 
Nogle andre arrangementer som det lykkedes at afholde var  
 

- Biatlon i Ulfborg   
- Sommersvømning i Mejrup i juli måned  
- Klubben har haft nogle klub kaffe i andet halvår, hvor vi har sluttet året med Gløgg & æbleskiver 
- Madlavningskursus. 

 
 

Bestyrelsens har i året 2021 arbejdet med 
At navigere rundt i Corona restriktioner, holde øje med nyt fra Kulturministeriet, Sundhedsmyndighederne og Holstebro 
Kommune, som alle har været med til at præge og udarbejde retningslinjer.  
Ud over arbejdet i forbindelse med de forskellige arrangementer som vi har prøvet at afvikle eller har fået afviklet, har vi 
arbejdet med mulig kickstart af VHM 2021 og der er blevet sendt en ansøgning til Nordea-fonden om hjælp til at få gang i 
Family Rum 2022, hvilket er lykkes for os. Vi har fået bevilliget kr. 10000 og 500 stk. t-shirt til Family Run 2022 fra Nordea-
fonden (og det er kun til dette løb som bevillingen er givet til). Bestyrelsen har også været på skolebænken, kursus i 
OneDrive, Conventus og hjemmesiden, med Halling som underviser - kursusleder. 
 

Tusind tak til alle for hjælp og opbakning i årets løb. Ingen nævnt ingen glemt      . Rigtig stor tak til alle fra bestyrelsen for 

jeres store engagement i klubbens- og bestyrelsesarbejdet i det forløbne år      . Det har været en stor fornøjelse at arbejde 

sammen med jer.   
 
Den 9. februar 2022. 
På bestyrelsens vegne. 
Jens-Erik 
 
 
 
På valg: Åse, Vibeke og Jens-Erik  
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