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Jeg var for ca. 3 uger siden, sammen med nogle af de øvrige bestyrelsesmedlemmer
her fra, til repræsentantskabsmøde i Viborg Idrætsråd og sad her og reflekterede
over, hvad samvær og frivillighed gør ved folk.
Repræsentantskabsmødet er en aften, hvor man bl.a. hylder breddeidrætten,
generelt, og hvor foreninger, idrætsledere, både unge og de mere modne, med deres
frivillige arbejde bliver tydeliggjort som et helt centralt fundament for vores
foreningsliv.
Denne aften virker samværet bare så naturligt som en forudsætning for det daglige
frivillige arbejde, og dette fornemmes under hele mødet.
En aften hvor man også anerkender enkelte foreninger, ildsjæle med et ekstra
skulderklap ved deres indsats i respektive foreninger, men for mig har værdien af
den fælles forståelse for at yde noget sammen lige så stor betydning, og dette var
aftenen gennemsyret af.
Vi var også fra LG&IF tydelige i denne sammenhæng, idet vi i år havde indstillet
Jakob Mikkelsen for hans fantastiske engagement på tværs af mange afdelinger, og
hvor Jakobs mål er, at vi i Løgstrup samlet skal fremstå som en attraktiv forening
med mangeartede tilbud. Dette har i haft mulighed for at læse yderlige om i diverse
medier.
Jakob var blandt de 5 nominerede til titlen som årets idrætsleder, valgt ud fra en
gruppe af 37 indstillede kandidater – dette i sig selv flot at komme igennem dette
nåleøje!
Vi fornemmede Jakob, at du sammen med din kone og os, nød aftenen og
anerkendelsen, selv om rampelyset måske ikke lige var dig.
Med udgangspunkt i Jakobs frivillighed og klubfølelse, som er afgørende faktorer for
et aktivt foreningsliv, er dette både eksisterende for os her i LG&IF, men vi har også
i denne sæson været udfordret på frivillighed, når det er opgaver over længere tid.
Jeg vil her nævne badminton-ungdom, hvor to interesserede forældre havde lyst til
at fortsætte som trænere, dog uden nogle forudsætninger for spillet, som de
udtrykte det, da badminton for børn og unge ellers kunne have været stoppet for en
periode. Tak for jeres ekstra indsats for at det kunne lykkes at fortsætte med
badminton.
Et fokus, der også er vigtigt at have for øje, er, at vi husker at motivere de unge
hjælpetrænere, så de fortsat har lyst til at assistere i de forskellige afdelinger.

I en sæson vil der generelt være et højt aktivitetsniveau på diverse hold. Nogle
gange bliver dette aktivitetsniveau mere tydelig end andet – i hvert fald oplevede vi
igen i år at fodbold ungdoms Pokal-Cup virkelig fik status som et fantastisk stævne
med nogle sunde værdier, hvor kommentarer fra forældre fra de deltagende hold og
vores egne forældre virkelig indeholdt mange verbaler roser til de ansvarlige omkring
stævnet - holdånd, begejstring for en detalje, konkurrence, alle i fokus, fælles
indløb og glæde, alle udstyret med præmier - et værdifuldt koncept for et stort
fodboldstævne.
Vores fællesmøder for de enkelte udvalg og bestyrelse har i foråret haft forslag om
en Aktivitetsdag/Messe, hvor vi som forening vil synliggøre, hvad der sker i LG&IF.
Et arbejde vi i fællesskab, udvalg og bestyrelse, vil bruge tid på i efteråret at
arrangere, så derfor har vi besluttet at vente til foråret, da en sådan kræver grundig
forberedelse for netop at få vist, hvor forskelligartede vores mange aktiviteter er.
De mange frivillige, som vi jo skal huske, at vi trods alt har, honoreres med bl.a. en
lederfest – denne blev igen i år afviklet som et nytårstaffel. Ofte har der været
indlagt en eller anden festlig aktivitet, hvor vi fysisk oplevede holdånd og fællesskab
som det bærende. Her havde vi et andet fokus i år, da eftermiddagen startede med
vinsmagning med festlige fortællinger indlagt af Nikolaj fra Vin & Vin. Denne start
var et godt udgangspunkt for den senere middag, da stemningen var intakt – senere
blev denne løftet ved underholdning af Steve Heart - et arrangement som en
velfortjent belønning for det frivillige arbejde i vore forening.
Vores medlemstal er faldet en smule i denne sæson, da forskellige hold ikke blev
oprettet og et enkelt måtte lukke ned pga. af for få deltagere. Dette var vores
volleyball, men Kim har stadig lysten til at være træner for et volleyhold, hvis
interessen herfor skulle dukke op igen. Vi har lige nu omkring 900 medlemmer, så vi
stadig kan præsentere et bredt og alsidigt tilbud af aktiviteter i vores lokalområde.
Vores nye klubhusfaciliteter har i denne sæson været benyttet af E-Sport og hold
fra gymnastikafdelingen. Det videre forløb bliver, at spinning til efteråret også
rykker ind med deres cykler og får spinning afviklet her.
Det gamle klubhus væltes omkring 1. aug. og de nye omklædningsfaciliteter skulle
være klar medio juni. Peter giver en yderligere orientering herom under punktet evt.
Vores gavecheck fra Brugsen er ikke glemt, men forskellige overvejelser om, hvordan
vi bedst muligt kan inddrage vores gavebeløb i Multiparken så funktionelt som muligt,
gør, at vi har et forslag undervejs – dette er Brugsen informeret om og kender vores
overvejelser.

Vi har i år sendt en ansøgning til Anders Brøndums Velgørenhedsfond med ønske om
et nyt stadion-ur – dette lykkes at blive tilgodeset med 25.000 kr. Tusind tak til
fonden herfor! I skrivende stund arbejder Jakob med opsætningen af uret.
Sponsorer er en virkelighed, som vi også er afhængigt af, og hvordan møder vi denne
virkelighed bedst muligt, så vi som forening og sponsorer begge for udbytte heraf?
Dette arbejde har vores nye sponsorudvalg, Kim, Jakob og Steffen, virkelig bestræbt
sig på at få det bedst mulige udbytte ud af.
Jeres henvendelser med tydelige mål for øje på, hvad sponsoratet indebærer i vores
forening, har helt klart båret frugt, da netværk i dag både i forhold til vores lokale
sponsorer, men også sponsorer i vores geografiske område er afgørende for at lykkes
med at opnå et sponsorat.
Et sponsorat blev pludselig meget synlig og fik omtale i diverse medier, idet vores
fodboldhold pludselig har fået en sponsor, som også er sponsor for FCK, Rungsted
Ishockeyklub og tennistalentet Clara Tauson, nemlig Seier Capital – vi har ikke endelig
forventningsafstemt med Lars Seier, men til orientering så er FCK og Rungsted
Ishockeyklub blevet danske mestre, og Clara Tauson vinder efterhånden mange
internationale turneringer, så der er meget at leve op til her.
Et flot første år med sponsorudvalgets arbejde i hvert fald, men samtidig også
generelt mange forskellige udgifter i vores hverdag.

Dorte vil senere redegør for den økonomiske del, men ingen tvivl om, at vi er blevet
mere sårbare og udfordret, da vi dels er, som tidligere nævnt, færre medlemmer og
sommerfest og julefrokost er uforudsigelige størrelser, økonomisk set. Heldigvis har
de sidste års indtægter herfra bidraget væsentligt til vores daglige drift.
Vi har i mange år haft en fast stab til at varetage de praktiske opgaver i forbindelse
med klargøring af vores tennisbaner. Dette har vi stadigt – men et nyt aktiv for at
få flere aldersgrupper til at spille tennis har vi fået, idet Margit Glintborg, har
indvilget i at være kontakt– og udvalgsperson for tennis. Tak for det Margit! Nye
tiltag er allerede iværksat med et andet låsesystem, mobilepay i forhold til betaling
og booking elektronisk af baner. Forhåbentlig er disse tiltag mere brugervenlige for
kommende interesserede tennisspillere.
Et nyt sommerfestudvalg med et nyt indhold i et flot nyt program til den kommende
sommerfest. Et nyt indhold skulle gerne være med til, at vi som by bakker op omkring
de mange forskellige aktiviteter. Muligheden for både børn og voksne at være aktiv,
tilskuer, frivillig er virkelig til stede – jeg nævner bare fra programmet: Lokaldyst,

Tumleland, Bankospil, turnering i fodbold, Gamer aften, Cirkus, Blindekørsel, Revy,
fest, Pony ridning, gudstjeneste, havetraktor træk – og selvfølgelig bespisning i
forskellige sammenhænge.
Et festudvalg der har bestræbt sig på at skabe en fælles fest for byen, som vi alle i
byen skal huske at være en aktiv del af.
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. Du er, Tommy, altid villig til at hjælpe med at finde løsninger for os. Tak
til Viborg Idrætsråd, tak til Løgstrup Skole, Løgstrup Hallen, Viborg Kommune for
samarbejdet.
Endelig og helt centralt – tusind tak til jer trænere, ledere, udvalgsmedlemmer,
bestyrelsesmedlemmer for jeres indsats – I er med til at gøre en forskel.
Dette var ordene og efter udvalgsberetningerne vil jeg stille min beretning til debat
og afstemning.
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