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Udgangspunktet for min beretning i år vil jeg tage i et præsentationstillæg i Viborg Stifts
Folkeblad den 30. April omkring årets idrætsleder, som hædres forbindelse med
repræsentantskabsmøde i Viborg Idrætsråd. I forordet skriver formand for Viborg Idrætsråd
Preben Jensen følgende: De frivillige bærer idrætten i Viborg Kommune – helt som i resten af
Danmark. Det frivillige arbejde er guld værd – og det frivillige engagement, klubånden,
fællesskabet, identiteten, og sammenhængskraften er ganske enkelt uvurderlig. Generationer
af demokratiske borgere er skabt i foreningsbevægelsen. Den gensidige forståelse. Der hvor vi
kommer tæt på hinanden uanset baggrunde og øvrige tilhørsforhold. Der er frivilligheden. Der
er idrætten. Dette kan vist ikke siges mere præcist og bestemt også rammen for virkeligheden
her i Løgstrup Gymnastik & Idrætsforening.
Involvering, engagement og synlighed er kendetegnende for et godt og sundt foreningsliv her
i Løgstrup – også forudsætningen for at vi som by og idrætsforening for nye Løgstrupborgere
får nye aktive brugere.
At vi i LG&IF får motiveret og engageret vores lokalbefolkning vidner vores medlemstal i
hvert fald om, idet vi faktisk har forøget vores medlemstal, så vi ligger på ca. 1300
medlemmer. Et bredt og alsidigt tilbud af aktiviteter til de mange medlemmer er hele tiden
udfordringen, vi må have for øje og bestemt forsøger at realisere. At lytte til brugere med nye
ideer har vi gjort.
Aktiviteter som FUT–cirkeltræning, Q-bold er blevet en del af de nye tilbud med samme
koncept: Kom hvis du har lyst , bliv udfordret fysisk og vær en del af et fællesskab – og betal et
symbolsk beløb for en time. En succes også have et sådant koncept!
En mere traditionel sportsgren er også blevet realiseret i dette år, nemlig volleyball – en
rimelig fast trup har nyt godt af dette boldspil og vil forsætte det kommende år. Et ryghold har
der også været ønske om og er blevet realiseret – konceptet Fitdeal har løbende været inde
over omkring vores forskellige tilbud, så alsidigheden har været i fokus.
At de etablerede tilbud også er med til at gøre en forskel, er der forhåbentlig ingen, der er i
tvivl om - hvor er det flot, at badmintonspillere bliver synlige i vores medier med flotte
resultater, håndboldhold der klarer sig fantastisk flot, endda med en oprykning hos
seniordamer, springgymnaster der imponerer alle ved forårsopvisningen, samarbejdet med
Ravnsbjerg – også i ungdomsafdelingen i fodbold – for igen at give vores spillere de bedste
muligheder, sommerfest og julefrokost med flotte økonomiske resultater. Jeg kunne fortsætte,
men de enkelte afdelinger skal selv have mulighed for at fortælle om de mange positive
oplevelser hermed.
Hvordan honorerer man så, at det er en god investering at være en del af det frivillige korps i
LG&IF? Den årlige lederfest skulle forhåbentlig gerne være både en påskønnelse og en
oplevelse heraf. Vi havde i år vurderet, at konceptet til lederfest skulle have et lidt andet
indhold, så når jeg siger ”surstråler” og svesken på disken”, så ved deltagerne fra lederfesten i
hvert fald, hvad surstråler er og hvad svesken på disken betyder. Vi havde i år allieret os med

en fantastisk personlighed - Freddy Meyer – som med sit foredrag: Gå gladere hjem fra
arbejde, end da du kom”. Et underholdende og inspirerende foredrag, hvor han med sin
humor og ironi zoomede ind på betydningen af arbejdsglæde og arbejdsmiljø. Et foredrag
hvor vi vist alle - visuelt - kunne spejle os i og bestemt nemt overføre til det frivillige arbejde
som en ekstra ressource at have med.
En af vore frivillige fra gymnastikafdelingen gjorde i foråret sig ekstra synlig i medierne, idet
Ulla Nielsen den 23. februar blev hædret som månedens frivillig i DGI Midtjylland. Ulla blev
overrasket med hæderen, mens hun var i gang med zumba-dans meden flok piger. I
indstillingen var der bl.a. skrevet: Ulla er positiv, altid smilende og en meget energisk
instruktør i LG&IF. En meget præcis beskrivelse af Ulla, der netop altid udstråler overskud og
gør alle omkring sig glade, et energibundt uden lige, så et velfortjent og flot skulderklap for
hendes store frivillige indsats. Endnu en gang tillykke til en lokal ildsjæl - Ulla!
Yderligere er Michael Hvass nomineret til Fælleskabsprisen 2015 får den kæmpe indsats han
har gjort i mange år for håndboldafdelingen, hvor netop fællesskabet er et vigtigt parameter
for Michael i sit håndboldarbejde.
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 meget taknemmelige for denne opbakning og håber
naturligvis på fortsættelse her.
Netop en spændende forening med mange forskelligartede aktiviteter var ordene fra en ny
storsponsor i dette år. Denne nye og lokale sponsor – Vestergård Konstruktion - ønsker at
støtte vores forening, da familiens børn nu skulle være en aktiv del af LG&IF.
Samarbejdet med skolen og brug af hinandens rekvisitter er med til at udvide
udfoldelsesmulighederne, men også udfordring indimellem, da ting jo naturligt nok slides
med meget brug, så dejligt at skolen i år investerede i en ny stor nedspringsmåtte til fælles
brug.
Aktivitetsparken i en ny version, renovering af badefaciliteter i klubhuset, klubhusanalyse og
resultat heraf kan lyde som områder, der har en sammenhæng og så måske alligevel ikke.?
Nogle gange kan man opleve, at ting tager tid – og dette er tilfældet her. Jeg ville så gerne
kunne fortælle jer, om de kommende og forhåbentlige realistiske planer for områderne, men
stadig er nogle ting usikre endnu og meget afhænger af økonomiske midler her. Vi har mange
ting i spil i arbejdsgruppen herom, udkastet til en ny version i Aktivitetsparken er klar, så jeg
håber, inden vi går på sommerferie at være lidt mere afklaret og håber, at vi kan have
præsentation af de mange planer klar i efteråret. Der er en flot rød tråd i projektet.
Jeg vil være rigtig ked af at fortælle om planerne, og så måske skulle ændre i disse og igen
komme med nye udkast. Dette kan nemt komme til at virke utroværdigt, så derfor vores
forbehold indtil videre.
En sommerfest nærmer sig – et flot program igen i år, og et festudvalg der lige nu arbejder på
højtryk for at skabe en fest for byen. Opfordringen er her at hjælpe, støtte op om de mange

aktiviteter, mødes i festligt samvær, så vi samlet kan fortælle, at sommerfesten er endnu et
aktiv for Løgstrup by.
Jeg vil slutte med at takke alle sponsorer for den flotte støtte, vi har fået fra jer – dejligt at
mærke at I vil være med til at gøre LG&IF til et godt sted at komme for at dyrke sin interesse,
så tusind tak herfor.
også tak til Tommy og hans personale for at altid at være der for os med servicering og hjælp
til, at vi sammen vil det bedste for vores brugere
tak til Løgstrup Skole, Viborg Idrætsråd, Viborg Kommune og alle øvrige samarbejdspartnere
og endelig til jer trænere, ledere, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer
– tusind tak for et flot arbejdsår og husk fra min indgang til beretningen: De frivillige bærer
idrætten i Viborg Kommune – og her i Løgstrup som en af de største idrætsforeninger i
Kommunen – et godt varemærke for vores forening.
Dette var ordene og efter udvalgsberetningerne vil jeg gerne stille min beretning til debat og
afstemning.
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