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SVØMNING

Voksen motion
Der er ledige pladser på voksen motion
holdene. Du kan frit vælge mellem man-
dag kl. 19.35 -20.50, tirsdag kl. 19.00 -
20.20, torsdag kl. 20.25-21.10 eller lørdag
kl. 8.10-9.00.Du er velkommen til at
svømme flere gange om ugen.En god
måde at få motion på. For tilmelding kan
du ringe på tlf. 51275006 mandag til tors-
dag mellem kl. 18.00 og 19.00.

Rengøring i omklædningsrumme-
ne til svømmehallen
Vi har i bestyrelsen i den sidste tid modtaget
en del klager over rengøringen eller mangel
på samme. Vi beklager dette og har talt flere
gange med kommunens tilsynsførende, da
det er ham der har ansvaret for det.

Men samtidig vil vi gerne opfordre ALLE bru-
gere af svømmehallen, og der er mange i
løbet af en dag, til at overholde nogle enkle
regler for deres færden i rummene.
De brune fliser er for udendørs fodtøj, lad

være at vride badetøj op der, da man så slæ-
ber jord videre hen på de hvide fliser via bare
fødder eller badesandaler.
De hvide fliser må kun betrædes med bade-
sandaler eller bare fødder.

Lad være med at smide papir og andet på
gulvet i toiletterne, men brug skraldespanden
eller toilettet.
Vi kan alle være med til at holde det rent,
hvis vi tænker os om.

På forhånd tak fra bestyrelsen

TENNIS

Tøsetennis
Her i vintertiden har vi tid til at tænke tilbage
på de gode oplevelser, vi har haft i tennis-
klubben sidste sommer.
En af de begivenheder, som efterhånden er
blevet til en fast tradition i klubben, er afhol-
delse af det årlige tøsetennis-arrangement.
Deltagere er alle de voksne kvinder, der spil-
ler tennis i klubben, begyndere som øvede.
Så kan man spørge sig selv, om det kan
lade sig gøre med den forskel, der er på
niveauet af spillerne. Der er afprøvet flere
kampformer, men det primære er, at man
spiller double og får tildelt en ny makker hver
½ time. 
På den måde når man at spille med 7- 8 for-
skellige personer i løbet af dagen.
Tilslutningen til arrangementet har altid været
så stor, at der er oversiddere hele dagen.
Det kan give et velfortjent pust og hvil til

benene.
Jeg ved ikke,
om det er
typisk for alle
kvindearrange-
menter, men
frokosten er et
kapitel for sig. Det er stort!
Hver især har medbragt noget til frokosten
eller kage til kaffen. Spillet bliver af en eller
anden grund lidt tungere efter frokosten.
Tøsetennis er et af de arrangementer, hvor
det er klubbens egne medlemmer, som står
for det. Efter præmieoverrækkelserne væl-
ges 2 nye tovholdere til næste års arrange-
ment. Det plejer aldrig at være et problem, at
få nogen til at melde sig. 
Hvad angår præmieoverrækkelsen, så bliver
Tøsetennis begavet med et væld af større og
mindre sponsorgaver fra virksomheder i
vores lokalsamfund. Der er vist ikke nogle af

deltagerne, der går derfra uden at have mod-
taget en præmie.  

Jeg glæder mig allerede til næste års arran-
gement!

Helle Nielsen
Formand til den 3. februar 09

BMI tennis og arrangørerne vil hermed rette
en tak til sponsorerne.
Aleksandra Blomster, Apoteket i Beder,
Apoteket i Malling, City Kiosken i Malling,
Danske Bank, Malling, Flowerhome Beder,
Fulden Blomsterstudie, Hårkunst Beder, Klinik
for Fodterapi, Malling, Klippestudiet, In Sport
Århus, Malling Bio, Malling kro, Malling Pizza
og Café, Salon Face, Malling, SuperBrugsen,
Beder, SuperBrugsen, Malling, Trip Trap Århus,
Ølholm, Tandplejer E. Rasmussen.

HOVEDFORENINGEN

Den årlige optælling af
medlemmer viser fremgang
Medlemstallet er nu igen på 3500.
Fremgangen, som er på omkring 100 medlem-
mer, skyldes mest, at en ny afdeling er kom-
met til. Børneatletik, som har eksisteret i nogle
år, er nu en del af BMI, som en underafdeling
til Motion, og har i øjeblikket 48 medlemmer.
Så den reelle fremgang er nærmere 50 end
100 - en lille fremgang, men dog en fremgang.
I et område med ca. 10.000 indbyggere burde
vi kunne nå op på tidligere tiders medlemstal,
som for seks år siden, hvor vi nåede godt
3650. Se hele statistikken på hovedforenin-
gens hjemmeside under bmi-egelund.dk

Bredere beslutninger søges
På et seminar sidst i marts måned, søger
hovedforeningen at skabe et bredere beslut-
ningsgrundlag, for hvad lokalerne i Egelund
skal bruges til og hvordan vi skal forme for-
eningens fremtidige aktiviteter. Vi håber der-
med, at få så mange input til processen, at vi

kan tilgodese flest mulige borgere i lokalsam-
fundet.
Vi har i forbindelse med lokaledrøftelserne haft
flere møder med kommunen og de er indstillet
på at indgå i et samarbejde omkring de lokaler,
vi måtte ønske forandringer til. Vi har et rigtigt
godt samarbejde med kommunen, som også
er villige til at sponsere mindre beløb til projek-
terne.
Følg med på hovedforeningens hjemmeside,
der løbende vil blive opdateret med alle vores
projekter.
Med disse beslutninger omkring lokalerne,
samt indførelse af booking system, håber vi at
kunne tilbyde flere aktiviteter med mere fleksi-
ble tilmeldings ordninger. Svømmeafdelingen
deltager i de første forsøg i systemet.

Fleksible tilbud tæller
Vi er et par stykker i forretningsudvalget, der
har deltaget i en del seminarer omkring nuti-
dens og fremtidens ønsker til idræts udfoldel-
se. Ifølge Idrættens Analyseinstitut, så gælder
nedenstående nu og i den nærmeste fremtid.

Befolkningens aktiviteter i hovedtræk:
• Børn vælger traditionelt
• Unge vælger meget forskelligt

(Specialidræt/kondition/styrke)
• Voksne vælger fleksibel motion

(kondition/styrke/uorganiseret)
• Seniorer vælger lav intensitet og natur

(motion)
Og i netop de to grupper, unge og voksne,
mener vi der ligger et ønske om aktiviteter som
vi ikke opfylder i dag. Så hvis vi kan lave et
mix af Specialidræt/kondition/styrke og fleksi-
ble medlemsformer, så tror jeg vi vil kunne få
mange flere udøvere til Egelund. Og hvis kul-
turcenter gruppen lykkes med deres foreha-
vender, så får senior gruppen også mulighed
for at dyrke deres foretrukne aktiviteter, med
udgangspunkt og base i Egelund.
Vores mission er at få flere medborgere til at
dyrke en eller anden form for aktivitet i
Egelund.

Jørgen Bjerg, hovedforeningen


