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Et år i LG&IF har som altid og helt naturligt har været præget af mange aktiviteter –
samtidig også et år, hvor vi på mange måder har været i en venteposition. Denne
situation har været nødvendig, da en rød tråd, som måske nok nogle gange har været
vanskelig at få øje på, har været vores udgangspunkt i forhold til udbygningsplaner,
skoleinvolvering i relation til Aktivitetspark og klubhusets endeligt i forhold til nye
lokaler i den tidligere børnehave i forbindelse med hallen og selve processen omkring
hele etablering af den nye park, som i denne stund næsten er færdigetableret.
Vores fokus omkring de nævnte områder har været viljen til, at det skulle lykkes –
arbejdet har været krævende og helt sikkert en udfordring i forhold til
byggeprocessen, da regelsættet generelt og nye regler at følge her faktisk kræver
en embedsmand, da de gældende regler naturligvis skal overholdes. Jeg vil takke
samarbejdet og støtten her til fra Viborg Kommunes Kultur og fritidsforvaltning,
specielt ved Mona Guldhammer og Ole Brandt. Trygheden omkring det lovmæssige har
forvaltningen virkelig bidraget med. En dynamisk tovholder omkring projektet, ved
Klaus Frejo, som har været en central og professionel sparring - tak for det, Klaus!
Så det er ganske vist - en park i en ny version, byens park, står færdig og den
formelle indvielse syntes vi, ville være naturligt at gennemføre i forbindelse med
sommerfesten. Indvielsen bliver helt præcist lørdag d. 10. juni kl.12.15 – mere
annoncering herom.
At bo i en kommune, der tager aktiv del i at skabe grundlag for borgernes sundhed,
trivsel og ve og vel er jo spændende at konstatere. I hvert fald er der udarbejdet et
forslag til en plan, der skal medvirke til, at 75% af alle kommunens borgere bliver
fysisk aktive – og gerne 50 % heraf en aktiv del af en idrætsforening. Det kan for
nogle lyde banalt – og for andre lyde som et ambitiøst mål. Selvfølgelig skal vi i
foreningslivet bidrage til fysisk velvære, men vi bidrager til meget mere end det. De
sociale relationer, opdragelse, integration, samvær er også fokusområder, da vi lever i
en tid, hvor det individuelle på mange måder er det styrende, så godt set af Viborg
kommune, at vi er en kommune der er og skal i bevægelse og med et godt foreningsliv.
Dette kræver et korps af frivillige i LG&IF – der er brug for så mange
forskelligartede kræfter for at opretholde vores frivillig baserede forening. Det
frivillige arbejde er guld værd og ganske enkelt uvurderlig, men her har vi i denne
sæson været udfordret – i nogle afdelinger mere end andre. I hvert fald har
gymnastikafdelingen været presset så meget, at meget udvalgs- og trænerarbejde
kom til at hænge på få personer. Lidt de samme forhold har gjort sig gældende hos
badminton. En fælles arbejdsopgave for vores forening er at hjælpe med at finde
flere frivillige, så spørg endelig en nabo, en forælder i dit barns klasse, tilflyttere,

seniorer der stadig har lyst og energi til at hjælpe.
De mange frivillige, som vi jo trods alt har, honoreres med bl. a. En lederfest – denne
blev i år afviklet som et nytårstaffel, hvor fællesskabet og holdånden stod sin prøve
ved sjove aktiviteter i hallen og med efterfølgende fest i hallens cafeteria – begge
dele som gode fælles oplevelser.
Heldigvis har vores lokalområde lyst til at være aktive, idet vi stadig ligger på stabilt
medlemstal omkring 1200 medlemmer. Et alsidigt tilbud med nye ideer til aktiviteter
er udfordringen, som vi skal forsøge at have øje for og samtidig realisere.
Et nyt tiltag med seniorvolley er skabt i denne sæson – med samme koncept som FUT,
Spinning, hvor man betaler et symbolsk beløb, når man deltager i aktiviteten.
Den økonomiske ramme vil altid være forudsætningen for, hvor nuancerede vores
mange tilbud kan være. Heldigvis er sponsorer i vores lokalområde med til at gøre
mange ting muligt og er med til at skabe balance, så vi er naturligvis taknemmelig for
den opbakning.
Dorte vil senere redegør for den økonomiske del, men ingen tvivl om, at når vi
drøfter økonomi, balance, nye tiltag, så er vi sårbare, da en sommerfest og
julefrokost som udgangspunkt er uforudsigelige størrelser, rent økonomisk – heldigvis
har de sidste års indtægter herved bidraget væsentligt til vores daglige drift.
Vi har et nyt koncept i forbindelse med sponsorat i gang og har generelt fået positive
tilbagemeldinger på grundideen heri, da de forskellige økonomiske pakker er
overskuelige beløb, giver de enkelte virksomheder udtryk for. Processen er i gang.
Samtidig er vi også klar over, at sponsorater har fået et andet fokus generelt – jeg
tænker her på større klubber kan være udfordret, så et eller andet sted nok også
naturligt, at denne opgave er blevet vanskelige for os end tidligere – i hvert fald
omkring større sponsorater. Ingen tvivl om, at vi oftere drøfter den økonomiske
situation i forhold til ønsker til forskellige aktiviteter og rekvisitter, da vi gerne vil
støtte, men er også samtidig nødt til at være bevidste om, hvor vidt pengene rækker.
.
En dejlig nyhed er derfor også, at vi i disse dage skifter pengeinstitut – vi vender
tilbage til Andelskassen, hvor vi efter positive møder omkring samarbejde, er ny
kunde her. Vigtigt for os i denne forbindelse var, de gensidige forventninger i relation
til de frivillige ressourcer.
En sommerfest i næste måned – og igen med et flot indbydende program skulle gerne
være med til, at vi som by , bakker op omkring de mange forskellige aktiviteter – et
festudvalg har bestræbt sig på, at skabe en fælles fest for byen, så min opfordring
til alle er selvfølgelig at huske at være en aktiv del af Løgstrup Sommerfest.
Jeg vil slutte med at takke alle sponsorer for støtten, vi har fået fra jer – en helt

afgørende økonomisk håndsrækning for at vi kan tilbyde så forskelligartede
aktiviteter, som vi gør – tusind tak for det!
Tak til Tommy og hans personale for altid at være der for os med hjælp og
servicering. Tak til Viborg Idrætsråd for jeres synliggørelse af idrætten og
foreningslivet som noget særligt i Viborg Kommune, en speciel tak til det krævende,
nødvendige og konstruktive samarbejde imellem Løgstrup Skole, Løgstrup Hallen og
Viborg kommune i forbindelse med arbejdet omkring det samlede projekt til fordel
for Løgstrupområdets borgere og brugere.
Endelig og ikke mindst til jer trænere, ledere, udvalgsmedlemmer og
bestyrelsesmedlemmer – tusind tak for jeres arbejdsindsats – I er med til at gøre en
forskel.
Dette var ordene og efter udvalgsberetningerne vil jeg gerne stille min beretning til
debat og afstemning.
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