
Referat Generalforsamling Mejdal Halgaard Motion, 9.februar 2022, kl. 19-20.15.  

Velkomst ved formand Jens-Erik Tang Jørgensen, også til Ole Dam, klubbens kontaktperson til GIK.  

1) Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Bjarne Krogh, som bliver valgt uden modkandidater. 

Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovligt varslet med mindst 14 dages varsel. På 

klubbens hjemmeside 2. januar og i Mejdal Bladets seneste 2 udgaver. Desuden konstaterer Bjarne 

at generalforsamlingen er beslutningsdygtig ifølge vedtægterne.  

Referent er Jonna, sekretær i bestyrelsen. Stemmetællere ved evt afstemning er Lise og Preben.  

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år, ved formanden Jens-Erik T. Jørgensen: ”2021 var 40. 

sæson i Motionsafdelingen. Corona blev fortsat en medspiller, grundet forsamlings restriktioner 

blev Generalforsamlingen flyttet til juni måned. Medlemstallet viser en tilbagegang på 17 

medlemmer, fra 192 i 2020 til 175 i 2021. Al træning både løb og jog og go blev tilrettelagt i 

henhold til Corona restriktionerne. Flere arrangementer blev aflyst pga forsamlingsrestriktioner. 

Heldigvis kunne Vestjysk Halv Maraton gennemføres, med 826 tilmeldte deltagere. Løbsrekorden 

tidsmæssigt blev slået med 44 sekunder, og klubben har ”sparet” kr. 5000, da der modsat tidligere 

år ikke blev udlovet dusør for løbsrekord.  Klubben har via DGI fået uddannet et antal trafikofficials, 

der også kan hjælpe ved løb i naboklubber. Klubturen i 2021 gik til Samsø Maraton i august måned, 

17 medlemmer deltog. Klubfesten i januar blev aflyst / udsat til en genstarts- sommer- grillfest, og 

samtidig 40 års jubilæumsfest. Her gav Sparekassen Thy, efter ansøgning, kr. 5000 i tilskud til 

genstart af foreningslivet. Sommersvømning i Mejrup blev gennemført, ligeledes blev den 

månedlige klubkaffe afholdt et antal gange.  

Bestyrelsen har i 2021 arbejdet med at navigere i Coronarestriktionerne, og holdt øje med 

informationer fra Kulturministeriet, Holstebro Kommune og DGI. Der er søgt støtte til afholdelse af 

et nyt løb, Family Run, i juni måned. Der er afholdt kursus i Conventus og One Drive for 

bestyrelsesmedlemmer, med Halling som underviser. ” 

Beretningen tages til efterretning, ingen spørgsmål eller kommentarer fra forsamlingen.  

3) Forelæggelse af regnskab for det forløbne år, ved kasserer Sigrid Antonsen: Regnskabet 

fremlægges og gennemgås på storskærm. Årets resultat er et underskud på kr. 45.932,92. Blandt 

andet på grund af underskud ved Vestjysk Halvmaraton, hvor alle deltagere og hjælpere fik en 

halsedisse som gave. Desuden er kommunens tilskud til halleje blevet nedsat for løbeklubber, mens 

Hallen opkræver det af kommunens fastsatte beløb.  

Regnskabet godkendes af generalforsamlingen.  

4) Behandling af indkomne forslag: der er ikke indkommet forslag.  

5) Valg af bestyrelse og suppleanter:  

1) Valg af formand – Jens-Erik Tang Jørgensen genvælges. 

2) Valg af et bestyrelsesmedlem – bestyrelsen foreslår Søren Christensen, som vælges.  

3) Valg af 1. og 2. suppleant – Vibeke Opstrup genvælges. Mille Tang foreslået, og vælges.  

6) Valg af afdelingens repræsentanter i repræsentantskabet: Dirigenten foreslår at 

generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at udpege repræsentanterne. Dette godkendes.  

7) Eventuelt: Åse Skytte overrækkes en gave for sit arbejde gennem flere år i bestyrelsen. Åse 

efterlyser hjælpere til Holstebro Byløb den 27. februar, her skal klubben gerne stille med ca. 30 

hjælpere. Sigrid efterlyser forslag/ ideer til klubtur. Der efterlyses fra et medlem tiltag for at få nye 

medlemmer til klubben. Søren Chr. Foreslår et seminar i klubregi for at få ideer på bordet. Jens-Erik 

informerer om et tiltag fra DGI Vestjylland med en slags erfaringsgruppe for løbeklubber.  

Jens-Erik efterlyser input til sæsonkalenderen, samt en tovholder til et par foreslåede løb, Stafet for 

Livet og Royal Run. Og til en klubtur, som endnu ikke er besluttet hvor / hvornår.  



Desuden reklamerer Jens-Erik for Motion+ om torsdagen, hvor man prøver forskellige udfordringer 

og indlagte sjove tiltag.  

Der mangler fartholdere i foråret.  

Der er tegnet en ny Guldsponsor for tre år, Thisted Forsikring, der giver kr. 5000 pr år i sponsorat, 

foruden en bonusordning. Hvis 10 klubmedlemmer bestiller et forsikringsmøde vil det give klubben 

kr. 200,- pr. besøg. Thisted Forsikring dækker i området Nord-, Midt- og Vestjylland.   


