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Her er plads til din  
annonce  

 

 

Stilbjergvej 57, Tinghøj 
Tlf: 2876 8140  

 

 

Fonden Tinghøjgård støtter 

M.O.T. 
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Generalforsamling i MOT G&U 
 

 

Der afholdes generalforsamling i Mejls-Orten-Tinghøj Gymnastik- og 
Ungdomsforening  
 

lørdag d. 9. januar 2021 kl. 13.00 i MOT-Multi. 
 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmetællere 

3. Beretning af foreningens formand 

4. Beretning fra udvalgene i alfabetisk rækkefølge 

5. Beretning og regnskaber ved kassereren 

6. Indkomne forslag. 
7.   Valg af bestyrelse (jf. §7). På valg er: 

Nathasia G. Jensen 
Nina Eriksen (modtager ikke genvalg) 

8. Valg af revisor og dennes suppleant 
9.   Evt. 
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være for-
manden i hænde senest en uge før generalforsamlingen afholdes.  
 

Formand Nathasia Jensen kan kontaktes på tlf. 2621 9827 eller mail:  
formand.motgu@gmail.com 
 
Vi vil gerne byde på lidt smørrebrød allerede kl. 12.30 og efter gene-
ralforsamlingen inviterer vi til deltagelse i online nytårskur arrangeret 
af GymDanmark, hvor der både vil være nytårstale, quiz og oplæg 
med Lola Jensen om rammer på børneholdene og hvordan alle typer 
børn rummes på holdene.  
 

Tilmelding senest d. 5. januar til Dorthe Pallesen.  
Oplys ved tilmelding om du deltager i hele arrangementet eller kun 
dele af det - vi skal vide, hvem og hvor mange vi er til hver del. 
Kontakt Dorthe Pallesen: sms/mail: 2553 1432 -  
dorthepallesen@hotmail.com 
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 Bestyrelsesmøde onsdag d. 18. November 2020 i mot multi  kl 18.00 
 
Til stede: Nina Eriksen, Bo Andersen, Nathasia Jensen, 
Dennis Port, Dorthe Pallesen. 
Referent: Dorthe Pallesen 
 
Sportsfest:  
Intet nyt 
Gymnastik:  
Pr. 26. oktober blev forsamlingsloftet ændret til 10 personer for voksne over 
21 år - for børn og unge under 21 år er det fortsat på 50 pers.  
Det betyder, at børneholdene kan fortsætte uændret. Forældre-barn-holdet 
måtte lige holde en uges pause, mens det blev bekræftet, at de gerne må 
træne med flere end 10 pers. pga. børnenes alder. For voksen-holdene be-
tød det, at de måtte indstille træningen. Dog kun i en uge, da det så blev 
oplyst, at man må dele hallen i zoner med max. 10 pers. Herefter valgte kom
-i-form-holdet at starte op igen. Fredag d. 13. november blev det bekendt-
gjort, at det ikke er ok at have én træner til flere zoner i en hal, så det be-
sværliggør træningen så meget, at det ikke er muligt at fortsætte alligevel. 
Disse restriktioner gælder pt. frem til 2. december - vi afventer og ser, hvad 
der sker til den tid.  
Vi er i weekenden blevet gjort bekendt med, at et barn, der er aktiv på et 
gymnastikholdene, er konstateret smittet med Covid-19. Barnet havde dog 
slet ikke været til træning, så ingen smitteopsporing nødvendig. Vi sendte 
information om dette ud til alle på holdet, så alle kunne være rolige ved den-
ne nye viden.  
På forældre-barn-holdet har træneren brug for at trække sig i en periode. To 
af de deltagende har dog mod på i fællesskab at køre holdet videre, så træ-
ningen fortsætter. Tak for det!  
Badminton: 
De nye skærpede restriktioner, der trådte i kraft d. 26. oktober, betød, at hol-
dene i MOT-Multi mandag og tirsdag først var nødt til at indføre en turnus-
ordning, så der ikke var over 10 fremmødte, da dette var forsamlingsloftet. 
En uge senere blev det dog fra DGI bekræftet, at det var tilladt at dele hallen 
i zoner, så der nu måtte være max. 10 personer pr. zone, og det betyder, at 
nu kan de spille på fast fordelte baner og fortsat overholde retningslinjerne. 
For spillere på gymnasiet har det ikke haft nogen praktisk betydning.  
Floorball: 
Mandag, senior: Det kører rigtig godt, der er stigende interesse. Der er fo-
respurgt på at starte allerede kl 17:00 så træningen bliver 1½ time i stedet 
for. Det sættes i værk.  
Onsdag. Junior: Generelt god opbakning. Stævnet i Mejls er aflyst pga. 
COVID. Der er godkendt køb af målmands dragt til 1.000kr. 
Holdet har sendt en ansøgning til varde kommune omkring støtte til bander. 
Der er kommet mundtligt tilsagn om 20.000kr. De vil søge yderligere 
20.000kr hos DGI. Samlet budget for investering 40.000-50.000kr.   
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Fodbold: 
Herre-indendørs kører fint - det samme gør U10. Dame-senior-holdet har 
været udfordret i forhold til Corona-restriktionerne. De har trukket sig fra 
indendørstræning og -turnering. De har valgt at træne udendørs. 
Svømning:  
Svømme-sæsonen er i år delt op i to sæsoner pga. af for få tilmeldte. Det 
besluttes, at holdet fortsætter efter jul, så der også er sæson januar-marts. 
Alternativer for, at det kan fortsætte på den lange bane, er ved at blive un-
dersøgt. Svømning har trods corona kunne fortsætte med skærpede reg-
ler, som har fungeret godt.   
I efterårssæsonen september-december er der tilmeldt 20 husstande og i 
alt 75 medlemmer er tilmeldt, hvilket er ca 25 færre tilmeldte medlemmer 
som sidste år.  
Forårssæsonen er der foreløbig tilmeldt 10 husstande herunder også fa-
milier der ikke er tilmeldt efterårssæsonen.  
Nathasia booker svømmehallen januar-marts 2021. Dennis kontakter Als-
lev og tilbyder et samarbejde om svømning fremadrettet.  
Fitness: 
God tilslutning: på vej ind i tredje måned efter åbning er ca 120 tilmeldte. 
Der er flest tilmeldte fra lokalområdet men også få medlemmer fra Varde 
og Nørre Nebel området. Instruktørtider: Tirsdag kl 7-9 Onsdag kl 19-21 
Lørdag kl 09-11 
Holdtræning: MBL (mave, balle, lår) hold i coronavenlige rammer med 
god succes kører i November hver tirsdag kl 19.45-19.15 samt 19.30-
20.00. Tilmelding foregår på vores hjemmeside.  
Teen-fitness: holdtræning for teenager 12-15 år er på tegnebrættet 
Senior-fitness: der er interesse fra instruktører om kursus heri. 
Gæst: Det er nu muligt at have en gæst med, når blot gæsten første gang 
de besøger centret har været forbi en instruktør. Efterfølgende koster det 
50 kr at besøge centeret som gæst. Beløbet mobilpayes til 33472 og der 
skrives gæst(navn på medlem) i kommentarfeltet.   
Gæster 12-15 år: må besøge centeret i instruktørtiderne og skal ledsages 
af en voksen, det koster 25 kr og mobilpayes til 33472 og der skrives gæst
(navn på medlem) i kommentarfeltet. 
Gavekort: Kan købes på vores hjemmeside til 450 kr. for 3 mdr abonne-
ment. Man skriver egne personlige oplysninger og får tilsendt en mail med 
et printselv-gavekort 
Børnehjørne: Hængeparti der laves færdig inden jul.  
Tøj: Mulighed for at købe tøj med Vores Fitness logo. Når det bliver aktu-
elt, vil der komme mere på vores facebook- og hjemmeside.  
Snyd: Vi har oplevet få, der har snydt med deres nøglekort, udvalget mø-
des d. 19.11 og drøfter, hvordan det håndteres.  
Samarbejdsaftale med DGI og Gymdk: En pakke der består af work-
shops med en konsulent fra “Bevæg Dig For Livet -Fitness”. Det forløber 
sig over tre år og har en værdi af 10000 kr. I starten vil vi have fokus på 
fokus på synlighed, derudover afholdes et kommunikationstjek: alt sam-
men med fokus på at engagere instruktører og medlemmer i centret. Før-
ste workshop afholdes 9. december. 
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 (fortsættelse) 
Fitness Tryday: Åbenthus arrangement afholdes d. 10. januar 2021 i  
Vores Fitness program: 
9.45: Åbning 
10.00-10.45 Senior-fitness 
11.00-12.00: Foredrag: ”I bedre form på kortere tid” med fitnessekspert 
Marina Aagaard 
12.15- 13.00: Teenfitness  
13.15-14.00: MBL (mave,balle,lår) hold 
14.15: afslutning på dagen  
Løbende vil der være mulighed for at deltage i konkurrencer, få opdateret 
eller lagt et træningsprogram samt nyde en kop kaffe og hilse på en nabo.  
Uddannelse: 
DGI Frivillighedsuddannelse. Dennis og Dorthe fortæller om oplevelser, 
opgaver, viden og gode ideer til at styrke foreningen fremadrettet. Super 
god uddannelse, som desværre sidst var online pga. Covid-19. Ærgerligt, 
da det virker bedst at være fysisk til stede til snak, sparring og vidensde-
ling.  
Tøj til frivillige:  
Vi drøfter “aflønning” af frivillige. Det besluttes, at bestyrelse og udvalg 
kompenseres på lige fod med trænere ang. indkøb af tøj.  
Lokalestøtte 
Udsat til januar.  
IFV 
Bo har været til møde og informerer om dette.  
Gennemgang af regnskabet 2019/2020 
Nina svarer på spørgsmålet til det udsendte årsregnskab.  
 

GymDanmark afholder nytårskur 09.01.21.  
Vi lægger generalforsamlingen denne dag og inviterer til smørrebrød samt 
deltagelse i nytårskuren.  
  
Evt 
 

Næste møde: Generalforsamlingen lørdag d. 9. januar kl. 13.00 i MOT-
Multi. Spisning fra 12.30. Efterfølgende nytårskur.  
 
 
 
Kan du lide at tænke store tanker?  
Kan du lide at strukturere ting?  
Kan du lide at diskutere og udveksle ideer og tanker?  
Kan du lide at hygge dig med andre?  
Kan du lide at gøre noget for andre? ...og for dit lokalområde?  
Hvis ja, så kontakt bestyrelsen og hør nærmere om, hvad vi laver! Vi vil så 

gerne have dig med om bord… og det er nu muligheden byder sig!  
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Vores Fitness vil gerne ønske alle medborgere et GODT NYTÅR. Hvis du ikke 
kender os, er du HJERTELIG VELKOMMEN til at kigge ind til en gratis prøve-
time. 
Der er en instruktør til stede tirsdag 7-9, torsdag 19-21 og lørdag 9-11. 
 
Vi er også med i det landsdækkende FITNESS TRYDAY søndag d. 10. januar, 
hvor Vores Fitness åbner dørene op, og du kan se, hvad vi har at byde på og 
blive inspireretJ 
 
Vi har følgende abonnementer: 
1 måned med binding i 3 mdr. (175kr / md) 
6 måneder - 1.000 kr. (167kr / md) 
12 måneder - 1.800 kr. (150kr / md) 
Abonnement kan købes på: www.mot-gu.dk/tilmelding 
 

Vores Fitness er flyttet ind i lokalerne fra Den Gamle Brugs. 
Vi har helt nye lokaler med nye træningsmaskiner, håndvægte, løbebånd, 
romaskine, crosstrainer og meget mere. 
 

Med Vores Fitness ønsker vi at: 
 

Skabe et lokalt samlingspunkt til glæde for mange aldersgrupper. 
Styrke fællesskabet og bidrage til et godt og stærkt nærmiljø 
Motivere hinanden 
Øge sundhed og trivsel 

 
Vores Fitness har åbent mandag-fredag 6-22 og 7-22 i weekender. 
 
Har du gæster kan de træne til 50 kr. pr gang. Den første gang, skal man for-
bi en instruktør. Børn ml. 12-15 år kan træne til 25 kr. pr. gang, når der er et 
voksent medlem og en instruktør til stede. 
 
Besøg os på Facebook: www.facebook.com/Vores-Fitness-MOT-GU 

 
 

http://www.mot-gu.dk/tilmelding
http://www.facebook.com/Vores-Fitness-MOT-GU-106669080936075
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 Støtteforeningen og MOT GU arbejder på haltilskud 

 

En vigtig opgave for støtteforeningen i disse tider er at opnå haltil-
skud til MOT Multi. Vores hal er en ud af kun to haller i kommunen, 
hvor foreningerne ikke kan søge haltilskud.  
Et haltilskud betyder, at foreninger, som lejer sig ind i hallen til for 
eksempel gymnastik eller floorball, får tilskud fra kommunen til at 
betale hallejen. Det frigiver altså flere penge i vores lokale foreninger 
til at betale og uddanne instruktører, indkøbe redskaber og i det hele 
taget udvike idrætslivet! 
Opgaven med at opnå haltilskud har været på støtteforeningens bord 
flere gange, og indtil nu uden held. Historien lyder, at da MOT Multi 
stod færdig i 2012, mente byrådet, at hallen skulle bevise sit værd for 
lokalområdet, før vi eventuelt ville kunne tildeles haltilskud.   

 

Hallen bliver brugt flittigt 
MOT Multi er i dag, ud over skolens leje af hallen, lejet ud næsten 
100 procent af tiden mandag til torsdag efter skoletid til lokale for-
eninger – primært MOT G&U, STIF samt Familie & Fritid, men også 
Varde Håndboldklub samt Varde IF har lejet haltimer hos os, da ti-
merne ikke slår til i Vardes haller.  
MOT G&U’s medlemmer er som bekendt børn, unge og voksne fra 
lokalområdet samt Varde. Vi mener derfor i høj grad, at MOT Multi 
har bevist, at der er behov for den i kommunen, og at den hjælper 
lokale foreninger med at skabe et aktivt foreningsliv. Et foreningsliv 
som også er med til at gøre området mere attraktivt til bosætning.  

 

Mads Sørensen og udvalg er inviteret 
Derfor har vi i samarbejde med MOT GU inviteret kommunens udvalg 
for Kultur & Fritid, hvor Mads Sørensen fra Sig er formand, til et mø-
de, hvor vi kan tale om mulighederne for haltilskud. Vi afventer en 
dato fra Mads Sørensen og udvalg til mødet. Vi håber meget, at vi kan 
få haltilskuddet hjem til MOT Multi til gavn for vores foreninger. 

 

Mange hilsner fra bestyrelsen i støtteforeningen 
Kenneth Wulff, Rasmus Haltrup, Lars Bo Pedersen, Steen Schjællerup, 

Jan Møllegaard Jensen, Mads Engelbreth og Nina Wolff 
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                    Vestjydsk Kaffebord     nr. 21.01     
  

En ny tradition, som vi startede i 2020  

Vi mødes til                   Vestjydsk Kaffebord      UDSAT 
Søndag d. 24. januar 2021 kl. 14.00 

 

Med skelen til de sønderjyske traditioner vil vi mødes over et veldækket 
kaffebord ligesom vi vil synge et par sange.  

    Evt. overskud går til forsamlingshuset. 
 

Sted: Tinghøj Forsamlingshus 
Tid: kl. 14.00  

Pris: For voksne 75 kr. Børn under 12 år: 40 kr. 
Børn under 3 år: gratis 

 

 Cocktails!              nr. 21.02 
 

 Sammen med Vinspecialisten, Varde inviterer vi til en storslået 

cocktailaften.                                                        UDSAT  
Sted: Tinghøj Forsamlingshus   

Dato: fredag d. 26. februar 2021 kl. 19.00 

Vinspecialisten vil guide os igennem cocktails både med og uden alkohol.  

Vi hører om de enkelte spiritustypers tilbliven, ingrediensernes betydning 

for en god cocktail og vi skal selv skal være med til at lave de enkelte 

cocktails. 
Der skal både knuses, røres og shakes! 

Vi prøve smager 8 forskellige slags.  

Der vil blive serveret apetiser under vejs.  
 
Pris: 275 kr. incl. anretning.  

Beboerne bag ”Jul i Tinghøj” 
takker for god opbakning og en 
rigtig hyggelig dag lørdag d. 
28.11.20.  
Rigtig godt Nytår til  
alle -  og pas godt på hinanden.   
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Deadline for indlevering 

 
       Nr. 02 19.01.2021 
          Nr. 03 18.02.2021  

Anne-Dorthe Helth 
CORRECTIVE SOUNDS  PRACTITIONER 

 
www.annedorthe-kinesiologi.dk  

 

Åbningstider: 
Ring og aftal tid. 

 

 

Bestyrelsen i Den Gamle Brugsforening 
AmbA ønsker alle et rigtig godt nytår.  

 

  

Redaktionen bag  
Stafetten ønsker  
alle et rigtig godt nytår.  
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Skjern Maskinforretning 
Sakskærvej 100, Orten 

Industrivej 13-15, 6900 Skjern 

Tlf: 97 36 10 20  

Belægningsarbejde og haveservice 

HT. Belægning og Service 
v/ Henning Thomsen, Blaksmark 
Ringkøbingvej 176, 6800 Varde 
Tlf. 24 46 97 37—75 26 13 86 

TINGHØJ MOTORSAVE A/S 
Maskiner for Skov- & Havebrug 

Stilbjergvej 86 – 6800 Varde 

Tlf. 75 26 13 41 
www.tinghoj-motorsave.dk 

 
 

    
        

 
 Ringkøbingvej 143 

 6800 Varde 

 0045 30250833 

 

www.stilbjerg-bedandbreakfast.com 
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Lokalblad for Mejls, Orten og Tinghøj 
 

Mejls:   Tina Vind (Mejls)    28 58 68 62   
Tinghøj:  Inge Jacobsen, Stilbjergvej 48, Tinghøj 24 47 46 56 
Tinghøj:  Ulla Pedersen, Grøntoften 13, Tinghøj 51 55 30 77 
Orten:   Nina Wolff, Ortenvej 163, Orten  22 94 88 26 
 

Stafetten udkommer i 525 eksemplarer 11 gange årligt den første i hver måned, undtaget 
juli. Annoncer: Kontakt Inge Jacobsen. 
Indlæg sendes som Word-fil til: mot.stafetten@gmail.com 

 

V/ Morten Campolin Sveigaard 
Mejlsvej 50, 6800 Varde 

Telefon: 60 16 28 00 

 
Mangler du  

Overnatning? 
Armvang B&B / lejlighed 
Tlf 28511871 Lene.ansberg@gmail.com 


