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Formandens beretning for året 2020 

 

Augustenborg, 19. maj 2021 

 

 

Endnu et år er gået og jeg tror der er blevet tænkt/snakket corona hver dag: 

 

• Hvornår må vi træner igen 

• Nu må vi kun være 10 til træning 

• Hallen er lukket 

• Ved opstart af træning – ikke mulighed for bad bagefter 

• Der er ikke adgang til toilet i hallen ved opstart 

• Husk mundbind 

• Husk at sprit jeres finger af 

• Husk at holde afstand 

• Ingen fysiske møder 

• Alt skal aftørres 

 

Vi har afholdt vores årsmøder, nogle har lige afholdt dem her indenfor de sidste par 

dag. 

 

Der er bl.a. kommet en ny håndbold bestyrelse. 

Gymnastik har fået 4 nye unge mennesker i bestyrelsen. 

I løb er der stoppet 3 og 2 nye er kommet ind. 

Tennis har fået ny næstformand og ny suppleant. 

Kultur er en færre i bestyrelsen. 

 

I kan se opdateringer på vores hjemmeside, de sidste opdateringer kommer snarest. 

 

Jeg vil gerne sige en stor tak til alle de afgåede bestyrelsesmedlemmer for deres 

indsats og velkommen til de nye og det er nok at tage fat på her efter corona. 

 

Det har været svært for ikke at sige umuligt, at afholde arrangementer og aktiviteter i 

det forgangne år pga corona. 

 

Derfor har det været småt med indtægter, for ikke at sige næsten nul. 

 

Aktivitetsudvalget 

 

Som består af Peter Thomsen, Anita Petersen, Jette Duus og Lasse Duus måtte aflyse 

alle arrangementer. 

http://www.mif.dk/
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• Ringridning  Aflyst 

• Aktivitetsweekend Aflyst, dog blev årets MIF’er udnævnt  

Det blev Mads og Clara Vestergaard fra fodbold 

 

• Børnediskotek  Aflyst 

• 80’er Fest  Aflyst 

 

 

 

MIF har 9 afdelinger, vi er 695 medlemmer mod 847 sidste år, det er 152 færre 

medlemmer i.f.t. sidste år og de mistede medlemmer er næsten ligeligt fordelt under 

og over 25 år.  

 

 

Hovedbestyrelse (HB) mødereferater 

 

• Alle referater fra vores HB-møder er tilgængelig på vores hjemmeside, de 

findes under ”Hovedafdeling” med teksten ”Referater fra HB-møder”, her 

findes også referat fra generalforsamlingen og formandens beretning. 

 

 

Jeg vil gerne rette en stor tak til hallen for det gode samarbejde. 

 

 

En stor tak til: 

 

• Bestyrelsesmedlemmer, Udvalgsmedlemmer, Hovedbestyrelsen, 

Forretningsudvalget, Aktivitetsudvalget og de enkelte WEB master i de enkelte 

afdelinger, samt vores revisorer. 

 

• Alle de frivillige som hjælper til ved vores arrangementer og aktiviteter, håber 

de står klar igen, når det hele kommer i gang igen. 

 

 

Endnu engang - en stor tak for jeres store indsats og samarbejde. 

 

 

Til allersidst vil jeg gerne rette en stor tak til alle vores sponsorer – sørg nu for at 

støtte dem, det er jo også dem vi henvender os til, når vi mangler støtte.  

 

 

http://www.mif.dk/
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Lidt 2021 info: 
 

Ja, Coronaen forsætter her i 2021, dog er alle aktiviteter startet op igen – udendørs 

har været i gang i et stykke tid og nu må man også kommer indenfor i hallerne, men 

det er nok minimalt hvor meget vi vil bruge indendørstiderne på dette tidspunkt af 

året – kan lige nævne, at haltiderne for næste sæson er på plads, ingen overlap. 

 

Håber at alt går vel, så vi kan starter op indendørs igen efter sommerferien uden alt 

for mange restriktioner. 

 

Håber at mange af de mistede medlemmer kommer tilbage og her må vi alle sammen 

gøre en indsats, for at det lykkedes. 

 

Skulle det værstes ske, vil MIF overholde alle restriktioner der vil komme. 

 

Følgende blev aflyst her i 2021: 

 

• Aflyst -  Linedance Workshop 

• Aflyst -  Gymnastik opvisning 

• Aflyst -  Alsrevyen 

• Aflyst -  Rytterkroen (Salg ved Sønderborg Ringridning) 

• Aflyst - Mange små arrangementer i vores afdelinger 

 

 

Følgende vil blive gennemført som det ser ud nu, ting kan ændre sig: 

 

• Gennemføres - Forårskoncert med Mark & Christoffer (fre/lør 21. og 22. maj) 

• Gennemføres - Fodboldskolen i uge 31 ved hallen (2.-6. august) 

• Gennemføres - Aktivitetsweekend (ikke fastsat, men medio/sidst august) 

• Gennemføres - Anders Blichfeldt (lørdag 4. september) 

• Gennemføres -  Tørfisk 40 årsjubilæum (lørdag 30. oktober) 

• Gennemføres -  Børnedisko, (fredag den 6. november) 

• Gennemføres - 80’er fest, (lørdag den 7. november)  

 

 

Med aflyste arrangementer betyder det, at MIF igen i 2021 mister en del indtægter og 

dermed vil det påvirke resultatet for 2021, alle afdelinger gør alt for at spare, så de 

røde tal ikke bliver for store, samt vi vil søger tilskud hvor vi kan. 

 

 

TAK, det var ordene. 

http://www.mif.dk/

