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Formandens beretning for året 2022 

 

Augustenborg, 22. marts 2023 

 

 

Endnu et år er gået og det endda uden corona – hurra for det. 

Ja, corona har drillet de sidste par år med aflyste arrangementer og færre medlemmer. 

 

Der er afholdt årsmøder i alle afdelinger og alle bestyrelser er besat. 

 

Der er sket udskiftninger i nogle afdelingsbestyrelser, I kan se opdateringer på vores 

hjemmeside, de sidste opdateringer kommer snarest.  

Det kan nævnes at Linedance har fået ny formand og det er Heman Johannsen, tak til 

Lars, som har været formand i de sidste par år.  

Efter mange år i Tennis bestyrelsen, det sidste år som medlem, men før en del år som 

formand, har Thorkild Holm valgt at stoppe i bestyrelsen, vil jeg gerne sige tak til 

Thorkild for indsatsen. 

 

Der skal lyde en stor tak til de afgåede bestyrelsesmedlemmer for deres arbejde og 

velkommen til de nye. 

 

 

MIF har afholdt 4 aftener med DGI: 

 

 

15. juni  - Udviklingsforløb   her var vi 20 deltagere 

21. sept - Fastholdelse af bestyrelse og medlemmer her var vi 16 deltagere 

 

De 2 aftener gik primært ud på, hvordan vi får flere medlemmer og hvilke 

aldersgrupper vi skal satser på indenfor vores enkelte afdelinger, da vi har mistet 

mange medlemmer sidste 3 år.  

Nogle afdelinger er gået samarbejde med DGI for at udvikle deres afdeling. 

 

 

17. august - Spotkursus - Første Hjælp  her var vi 14 deltagere 

29. august - Spotkursus - Første Hjælp  her var vi 18 deltagere 

 

Det var en gennemgang om hvad man gør vi skader både store og små. 

Skulle det værste ske, hvordan man giver hjertemassage 

 

 

 

http://www.mif.dk/
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Aktivitetsudvalget 

 

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

 

• Ringridning 

   

o Det gik godt og godt besøgt, men der er plads til mange flere. Det gav 

lidt til pengekassen både i hovedafdelingen og i de enkelte afdelinger. 

En stor tak til alle hjælpere.          

 

• Aktivitetsweekend 

 

o Lasse Duus fra fodbold blev årets MIF’ere 

o For de unge blev det Caroline Jensen, gymnastik 

 

• 80’er Fest aflyst og dermed også vores Børnediskotek 

 

o Der blev solgt for få billetter, aktivitetsudvalget ser på nye muligheder 

for at holde en fest. 

 

 

 

MIF har 8 afdelinger, Krocket stoppede 1. januar 2022, der var for få medlemmer. 

 

Vi er 634 medlemmer mod 672 sidste år, det er 38 færre medlemmer i.f.t. sidste år, 

det er 28 færre under 25 år og 10 færre over 25. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

http://www.mif.dk/
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Jeg vil gerne rette en stor tak til hallen for det gode samarbejde med Allan og hans 

ansatte. 

 

 

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 til de næste arrangementer – VI HAR BRUG FOR JER . 

 

 

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

 

 

2023 info: 

 
Efter sommerferien opdaterer vi vores hjemmeside og det er som hidtil i samarbejde 

med Michael Haug. 

 

 

 

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.  

 

 

TAK, det var ordene. 

http://www.mif.dk/

