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Målet er nået – vi står lige nu i nogle nye pragtfulde lokaler og fitness afdelingen kører i 
højeste gear. En dejlig solrig dag i maj i 2018 slog fitness centret dørene op. Selve 
indvielsen stod H.C. Østerby for, og siden da er medlemmerne strømmet til, således at 
Fitness kunne indberette 625 medlemmer ved udgangen af 2018 – super flot gået. 
 
D. 6. oktober 2018 afholdt haludvalget så åbenhus arrangement – det var ved samme 
lejlighed også var den officielle åbning af vores nye indgangsområde, mødelokaler og 
cafeteria. Igen var H.C. Østerby manden bag overklipningen af det røde bånd.  
En rigtig hyggelig dag hvor flere lagde vejen forbi, for at se det færdige resultat af flere års 
arbejde. Selv synes jeg, at resultatet er blevet mega godt, det er nu muligt at holde flere 
møder ad gangen uden at blive forstyrret af folk, der går ind og ud af hallen. Lokalerne er 
blevet dejlig lyse og muligheden for at lave forskellige størrelser af rummene er super godt. 
Derudover tror jeg også, at køkkenpersonalet jubler. Den mere plads de har fået var hårdt 
tiltrængt.  
Nu er det kun 3. etape der mangler. Denne del ligger ikke i dvale, der arbejdes hårdt i det 
lille udvalg, som varetager denne del og det bliver spændende, hvad det endelige resultat 
bliver. 
 
Jeg vil gerne sige et stort tak for samarbejdet til haludvalget – sammen synes jeg, at vi er 
kommet rigtig godt i mål med denne haludvidelse, samtidig føler jeg også, at samarbejdet 
mellem GIK og haludvalget er blevet endnu tættere i denne proces, således at vi er enige 
om, at det et fælles mål, at vi skal have en velfungerende hal for alles bedste. Jeg glæder 
mig til at følge de nye tiltag, der vil blive i og omkring hallen. 
 
Foreningen GIK vokser stadig – da alle indberetninger af medlemstallene var kommet ind til 
slutningen af januar, kunne jeg se, at vores medlemstal i 2018 kom op på 2652 
medlemmer. Det er mega flot, og jeg takker for alle de aktive bestyrelsesmedlemmer samt 
ledere og trænere i hele Mejdal-Halgård GIK for jeres kæmpe arbejde – i gør et fantastisk 
stykke arbejde for at aktivere en masse mennesker i Mejdal-Halgård.  
 
Her bliver jeg nød til igen at vende tilbage til en af mine mærkesager. Jeg forstår simpelthen 
ikke, at det skal være så svært at finde nye mennesker til vore bestyrelser. Den glæde og 
det samarbejde man får med masse mennesker, den kan man ikke opvejes af den tid man 
bruger på dette arbejde. Personligt mener jeg også, at dette er med til at forme dig selv som 
menneske, det giver dig nogle personlige kompetencer, og det tæller også på dit cv, hvis du 
kan skrive, at du arbejder frivillig i en forening. Så kom nu ud af busken alle jer unge 
mennesker og forældre, det kan sagtens hænge sammen med at have familie og arbejde, 
det er lykkes for en masse af os andre. Hvis vi kigger på gennemsnitsalderen i vores 
fællesbestyrelse, så tror jeg, at den er plus 50, selvom der er et par stykker som trækker 
den anden vej, men hvis vi skal have noget fornyelse, så er det nødvendigt med nogle 
yngre kræfter. Kombinationen af unge og erfarne er absolut en ønsketænkning for en 
enhver bestyrelse, således man ikke falder i fælden ”det plejer vi at gøre”. 
 
I sidste år talte jeg også om, at vi i Mejdal-Halgård GIK arbejdede på at få en fælles 
hjemmeside op at stå. Den opgave tog Halling og Hans fra motion til sig, således at vi i dag 
har fået denne hjemmeside – derfor er min opfordring til jer alle, at gå ind på 
gik.mejdalhalgaard.dk, her er der link til alle afdelinger i GIK og Mejdal Hallen, samt hvis 
man klikker på Mejdal, kommer der link til en masse andet i Mejdal. Tusind tak til Halling og 
Hans for at løse denne opgave med bravour. Jeg er sikker på, at hvis der er ønsker til noget 
på siden, så skal i bare tage fat i en af dem, så klarer de også det. 



 
 
Jeg har valgt, at jeg nu tager en pause for bestyrelsesarbejde. Jeg har siden 1981 været 
enten frivillig instruktør eller bestyrelsesmedlem i GIK og igennem lang tid begge dele.  
Jeg har været med til at hallen er blevet udvidet 2 gange, først med hal B og nyt kantine 
område og senest den nye forandring som stod færdig i 2018. 
Begge mine børn har haft en uforglemmelig gang i hallen – de er nu begge voksne og flyttet 
fra området, hvilket har mindsket min dagligdag i hallen. Jeg har derfor valgt, at nu er tiden 
til en pause, for jeg føler ikke længere, at jeg tilføre noget til Mejdal-Halgård GIK. Dette 
betyder ikke, at jeg ikke længere vil komme i hallen, men nu er det bare andre, der må tage 
over, og hvem siger ikke, at jeg engang igen kan få tid og lyst til igen at være med til at give 
en hånd med.  
Tusind tak til fællesbestyrelsen for jeres tålmodighed med mig, tak for de mange debatter vi 
har haft, vi har ikke altid været enige, men heldigvis er vi altid gået fra hinanden med et smil 
på læben – jeg ønsker jer god vind fremover.  
Især tak til dig Sonja, du er nok den, som er blevet mest udsat for min mangel på, at være 
ude i god tid.  
 
Tak for nu og på gensyn. 
 
 
Lene Faklam 
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