
 
 
 
 
 
 

Generalforsamling i Mejdal-Halgård Onsdagsklubben den 17. februar 2016. 
 

Beretning for året 2015 
 

I året 2015 har klubben haft følgende aktiviteter for medlemmerne: Badminton, læsekreds, 
madlavning, pladespil, foredrag, udflugter, virksomhedsbesøg, bowling, vaffelbagning og 
teltudlejning. 
Medlemmernes fremmøde til de forskellige aktiviteter har været stor og det er vi i bestyrelsen 
glade for. 
 
Januar: Mogens Jensen viste billeder fra vores ture. Vi havde besøg af Amatørerne, der spillede og 
vi sang med. 
 
Februar: Ordinær generalforsamling med stor tilslutning. Fællesarrangement med Kirken, hvor 
Winnie Munk fra kommunen fortalte om det nye Center for Sundhed i Holstebro – 75 deltagere. 
 
Marts: Thorbjørn Munk kom og fortalte om ”Skovvang” – 60 deltagere og ugen efter kom 
naturvejleder Jørgen Mortensen og fortalte om ”Nervepiller eller skvalderkål” – 60 deltagere. 
 
April: Elisabeth von Dassen kom og spillede klaver og vi sang med. Klubbens påskefrokost blev 
afholdt med 70 deltagere. Kristian Klinkby arrangerede et besøg på Dragonkasernen og Historisk 
Samling – her deltog 50 medlemmer. 
 
Maj: Gunhild Albertsen kom og viste hendes flotte keramik. Vi var en tur på Hjerl Hede og fik en 
guidet tur med Holger Hedegaard og sluttede af med kaffe og kringle i Restaurant Skyttegaarden – 
41 deltagere. 
 
Juni: Vi havde pladespil, hvor vi ønskede hinanden en god sommer med et glas vin og lidt til ganen. 
Vi sluttede juni måned af med at bage vafler til Byfesten. Vejret var godt og det kunne også 
mærkes på salget. Stor tak til de medlemmer, der hjalp med vaffelbagningen. 
 
August: 43 medlemmer tog med på klubbens sommertur til Fyn. Efter køreturen på de smukke 
fynske landeveje og en tur til Faaborg blev vi indkvarteret på Hotel Ærø i Svendborg. Om aftenen 
var vi til revy i Rottefælden. Dagen efter var der ”Gammel torvedag” i Svendborg på egen hånd. Så  
kørte vi til Egeskov Slot, hvor vi startede med frokost og derefter var på egen hånd i de forskellige 
haver og museer. Sluttede med kaffe inden vi kørte til Mejdal igen. Vi var begunstiget med utroligt  
flot vejr. 
 
September: Madkursus for finere mænd startede op på Halgaard Skole. Klubben arrangerede en 
tur til Abildå Brunkulsleje – 34 deltagere. Ugen efter var 30 medlemmer med til Søndervig, for at 
se Sandskulptur festival. 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Oktober: Vi havde besøg af ”Shantykoret” fra Struer. Koret bestod af 20 mænd og der var mødt 6o 
medlemmer op, så der blev sunget igennem denne dag. Ugen efter var 36 medlemmer i Mejdal 
Kirke og høre Hygum Bondeorkester. 
 
November: Jesper Ejstrup kom og fortalte om udvikling af faciliteter i og omkring Mejdal Hallen. 
Der var 41 deltagere med på vores årlige juletur til Brøns Kro, Højer Pølser og til grænsen, hvor der 
blev handlet ind til julen. 
 
December: Vi havde igen besøg af Gunhild Albertsen. Vi sluttede året af med julefrokost. Startede 
med pakkespil, derefter havde vi amerikansk lotteri med mange flotte præmier. En tak til 
sponsorerne: Hairstyle, Auto-G, Thybo Biler, Lux Montage, Dagli’ Brugsen, Sportigan, frisør Pia 
Søjdis, AO, Borbjerg Sparekasse, Spar Nord, Bowl’n Fun og Cleancarpet. Derefter havde Bente 
Raahede tilberedt en god julefrokost til os. Jeg tror, at vi satte ny rekord med 99 deltagere til 
julefrokosten og I møder altid op med godt humør. 
Også tak til Bjarne Sandholm og Jens Poulsen for hjælp ved julefrokosten. Vi er glade for, at I 
denne dag vil tage opvasken for os. 
 
Tak til Bjarne Sandholm for godt samarbejde i 2015. 
 
En stor tak til Mogens Jensen, for de flotte billeder du tager på vores ture og derefter lægger på 
hjemmesiden www.onsdagsklubben.dk. og dine små kommentarer til de enkelte billeder. Hver uge 
sørger du for at reklamere for næste uges aktivitet på hjemmesiden. Du arrangerer også 
madlavning for finere mænd. 
 
Også en stor tak til teltholdet – der bruger adskillige dage i sommermånederne på at stille op og 
nedtage telte. Det får alle medlemmer glæde af i årets løb. 
 
Tak til Bent Andersen fordi du hver onsdag sørger for at kaffetårnene bliver startet. 
 
Tak til vore sponsorer. 
 
Jeg vil slutte med at takke bestyrelsen for godt samarbejde i 2015. Til de bestyrelsesmedlemmer, 
der har valgt at holde med bestyrelsesarbejdet, skal her lyde en stor tak for den tid I har været 
med. 
 
Mejdal, den 17. februar 2016 
Bestyrelsen 
Mona Christiansen 

http://www.onsdagsklubben.dk/

