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Udgangspunktet for min beretning i år vil jeg tage i en dugfrisk artikel i Viborg Stifts Folkeblad
fredag den 20 maj 2016, hvor der i en rubrik på forsiden stod: Løgstrup er højdespringer i vækst. I
artiklen kan man læse, at Løgstrup er Viborg Kommunes største vækstområde og også vil være det
frem mod 2031, ifølge prognosen. En dejlig nyhed og konstatering  er den overraskende?
Umiddelbart ikke, da vores lokalområde formår at tilbyde de parametre, som er afgørende, når
man bosætter sig: Nærheden til Viborg, skole, institutioner, et spirende erhvervsliv af mindre
virksomheder, og ikke mindst et aktivt foreningsliv – og her må vi som Idrætsforening godt være
stolte, da vi er en af de største idrætsforeninger i kommunen. Netop synligheden, engagementet
og involvering er kendetegnende for et godt og sundt foreningsliv her i Løgstrup, og dette er bl.a.
forudsætningen for at vi som by og idrætsforening for nye Løgstrupborgere og nye aktive brugere.
At vi i LG&IF får motiveret og engageret vores lokalbefolkning vidner vores medlemstal i hvert fald
om, idet vi ligger på et flot medlemstal på knap 1200 medlemmer. Dags dato 1169 medlemmer.
Et bredt og alsidigt tilbud af aktiviteter til de mange medlemmer er altid udfordringen, vi må have
for øje og forsøge at realisere.
Jeg gav sidste år udtryk for i min beretning, at vi i en arbejdsgruppe omkring Aktivitetsparken i en
ny version stort set havde udkastet klar til en ny park. Derfor er den bedste nyhed også, at meget
er sket siden sidste år, da Aktivitetsparken i en ny version her i foråret blev en realitet – en
fantastisk fornemmelse da den sidste ansøgning gav de økonomiske midler, og vi kunne melde ud,
at vores vision nu kunne realiseres. Et anlægsbudget på omkring 2.200.000 Det har været en
spændende, men også krævende arbejdsproces i det forløbne år. Heldigvis har der hele tiden i
arbejdsgruppen været en fælles tro på, at dette ville lykkes for os.
Der har undervejs været en flot opbakning fra Viborg kommune, fonde, pengeinstitutioner, det
lokale erhvervsliv og ikke mindst private sponsorer. Omkring pengeindsamlingen har vi naturligvis
haft mange positive oplevelser – det kendetegnende i de tilbagemeldinger, vi har fået, har været,
at det udarbejdede materiale fremstår som visuelt, flot gennemarbejdet. Dette håber vi
selvfølgelig også bliver aktuelt hen i efteråret, når parken gerne skulle fremstå i en ny version. Jeg
vil alligevel fremhæve vores Aktivitetsdag den 5. September, hvor et alsidigt program for alle
byens borgere blev gennemført med løb for børn og voksne, spinning, cykelløb, kørsel i richshow,
krydret med flot sponsoreret forplejning fra byens lokale forretninger. En stor tak til alle hjælpere
og bidragydere her, hvor det fælles mål var den private indsamling fra lokalområdet. Her viste
man bestemt sin økonomiske støtte og et indsamlet beløb på knap 160.000 blev det flotte resultat
af dagen.
Et enkelt lille pip herfra, skal kun være, at vi kunne godt have ønsket os endnu flere aktive børn på
dagen  altså forhåbentlig nogle af de kommende brugere af Aktivitetsparken.
Samarbejdet mellem skole, hal og idrætsforening er den bedste forudsætning for at ville noget
sammen. Dette samarbejde er yderligere i et lokalområde en nødvendighed, hvis vi vil fremstå
som et ressourcestærkt og konstruktivt skole – og fritidsliv. Et fælles tiltag har længe været
undervejs og ser nu ud til at blive aktuelt.

Et slidt klubhus med en større økonomisk renovering, overskydende lokalekapacitet i hallen i
forbindelse med børnehavens opsigelse, og ved indflytning i nye rammer, mangel på
busholdeplads i forbindelse med nyt skolebyggeri, har gjort, efter megen mødeaktivitet herom, at
følgende skulle blive en realitet.
Klubhuset nedrives, og klubhusaktiviteter flyttes i de overskydende lokaler i børnehaven – disse
renoveres og yderligere udbygger Løgstrup Hallen badefaciliteter i forlængelse af Løgstrup Fitness.
Endelig flyttes skolebussernes parkering til en buslomme ved de udvidede parkeringspladser, som
bliver, hvor det tidligere klubhus var. Peter vil evt. gerne uddybe de kommende planer.
Vi er i Idrætsforeningen helt klar over, at der ligger følelser i forbindelse med klubhuset, da mange
frivillige timer er blevet lagt i forbindelse med byggeriet i sin tid. Vi har samtidig den oplevelse, at
når vi forklarer og uddyber de nye ideer, viser der sig en forståelse for nytænkningen og til mere
tidssvarende forhold.
De frivillige bærer idrætten i LG&IF – det frivillige arbejde er guld værd – og det frivillige
engagementet, klubånden, fællesskabet, identitet og sammenhængskraften er ganske enkelt
uvurderlig. Dette frivillige korps i LG&IF honoreres med bl.a. en lederfest – i år var udgangspunktet
Skydekælderen under Løgstrup Hallen med efterfølgende fest i hallens cafeteria – begge dele som
gode fælles oplevelser.
Et andet tidspunkt for lederfest vil blive meldt ud umiddelbart efter sommerferien, da vores
erfaring er, at april måned ofte er fyldt med mange andre aktiviteter for de frivillige, og vores
ønske er at få så mange som mulig med, da det netop skulle være påskønnelse af det frivillige
arbejde.
En af vores frivillige fra fodboldafdelingen gjorde sig ekstra synlig, på foranledning af bestyrelsen,
og det var Flemming Bruun, idet vi indstillede ham til årets idrætsleder i kommunen. Flemming
blev en af de fem nominerede til prisen, og han blev flot præsenteret til repræsentantskabsmødet
i Viborg idrætsråd i maj måned. At Flemming var op imod et stærkt felt var der ikke nogen tvivl
om. En værdig og lige så berettiget person vandt prisen, men vigtigst for Flemming og LG&IF, så
fornemmede vi, at de 5 nominerede virkelig hver især havde og har gjort et kæmpe arbejde i deres
forening.
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 den opbakning og håber naturligvis på
fortsættelse her. Dette lykkedes overvejende, men dog ikke helt – i hvert fald måtte vi  i
forbindelse med kontraktforlængelse  afslutte vores samarbejde med vores hovedsponsor Salling
Bank. Vores frivillige ressourcer rakte desværre ikke til deres kommende forventninger, så vi
afsluttede samarbejdet her i foråret. Vi har naturligvis takket Salling Bank for deres økonomiske
bidrag i perioden, hvor de har været vores hovedsponsor. Lige nu figurerer
VestergårdKonstruktion som vores storsponsor, og dette blev forlænget ved nytår.
Bestyrelsen er i øjeblikket ved at udarbejde et nyt koncept i forbindelse med sponsorat, som vi
håber at kunne præsentere på første fællesmøde engang i september.

En naturlig pause kan nogen gange være resultatet af en aktivitet, og dette har været tilfældet
med Go`natIdræt. Heldigvis har nye frivillige forældre ønsket at starte aktiviteten op igen – dejligt
med interessen herfor. Første nye arrangement er faktisk nu her på lørdag den 28. Maj – så bak
endelig op ved at sende jeres børn i hallen til en ny omgang Go`natIdræt.
En sommerfest er lige om hjørnet – et flot program er igen uddelt i vores postkasser, og et
festudvalg der lige nu arbejder på højtryk for at skabe en fest for byen. Min opfordring 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.
Et krævende arbejdsår fra min stol har det været, dels har Aktivitetsparken og Klubhuset været
opgaver med et utal af møder, men forhåbentligt med et godt resultat, dels har vi i forskellige
udvalg haft udfordringer, som har krævet en ekstra indsats for at få det frivillige arbejde til at
lykkes. Her håber jeg også, at vi er nået rimeligt i mål. Vi nåede desværre ikke i mål med
kontraktforlængelse af ny hovedsponsor.
En tidligere aktiv Løgstrupborger i vores forening – Anne Mette Kudsk – døde for ca. en måned
siden. Hun havde været involveret i forskellige udvalg og aktiv omkring kvindefodbolden og
håndbold – specielt Løgstrup Marchen var hun involveret i mange år omkring. En flot gestus fra
AnneMette og hendes familie at betænke Idrætsforeningen med donation af pengegave i stedet
for blomsterhilsener til begravelsen.
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 altid at være der for os med servicering og hjælp til, at vi
sammen vil det bedste for vores brugere, tak til Løgstrup Skole, Løgstrup Hallen, Viborg Idrætsråd,
Viborg kommune og alle øvrige samarbejdspartnere og endelig til jer trænere, ledere,
udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer – tusind tak for endnu et flot arbejdsår.
Dette var ordene og efter udvalgsberetningerne vil jeg gerne stille min beretning til debat og
afstemning.
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