
Formandsberetning - maj 2021

Denne generalforsamling og om lidt min beretning som formand bliver anderledes og

specielt, da det dels er min sidste formandsberetning og dels igen et helt specielt år

for vores foreningsliv i LG&IF, idet coronaens fortsatte udvikling lige op til jul,

slukkede de tændte foreningslys her og endnu et år har været med til at give det

forsømte forår ny betydning, hvor en lang nedlukningsperiode har været vores

virkelighed.

Indrømmet det var ikke sådan et år, jeg havde drømt om at få som mit sidste som

formand for LG&IF.

Situationen efter sommerferien så ellers rimelig gunstig ud, da meget var under

kontrol i forhold til pandemien, og opstarten af aktiviteter kunne stort set begyndes

på vanlig vis, selvfølgelig med restriktioner - disse er vi jo generelt blevet fortrolige

og næsten eksperter i at håndtere, da de en aktiv del af vores hverdag. Stort set alle

indendørs og udendørs fik startet op, men glæden blev forholdsvis kort, da vi allerede

ved starten af december godt fornemmede, hvor det bar hen og desværre en ny og

lang nedlukning blev også vilkårene for forenings-Danmark og først nu åbnes

forsigtigt op igen.

Det har været hårdt, belastende, usikkert, utrygt, udfordrende for os alle - hele

følelsesregistret har vi som bestyrelse, men bestemt også alle jer frivillige trænere,

udvalgsmedlemmer, sponsorer osv. været igennem - mange drøftelser omkring bl.a.

vores økonomiske situation og evt. konsekvenser heraf, har vi været igennem.

Spørgsmål som: Hvordan får vi medlemmer til aktivt naturligt at være med igen, når

muligheden er til stede, da nedlukningen også har skabt nye vaner og måske andre

tiltag? Kunne vi opfordre alle til at støtte med fortsat at betale kontingent?  Hvad

med sponsorer, som selv mærkede nedlukningen af Danmark? Ja, frustrationerne har

virkelig været mange!!!

Heldigvis har man politisk også tænkt på foreningslivet, idet der har været mulighed

for at søge puljer og hjælpepakker. Dette har vi heldigvis haft stort udbytte ud af,

idet et kæmpe forarbejde af Dorte og vores revisor Peter Jensen er lykkedes

sammenlagt at hente af forskellige omgange: Beløber er her samlet blevet: 289.000, -

. Det var virkelig lettelse, når jeg åbnede besked herfra og læste det tildelte beløb.



Jeg husker endnu, da Dorte en aften på et virtuelt bestyrelsesmøde fortalte, at

status på dette tidspunkt var en underskud på omkring 250.000, - altså det har

virkelig været svært og næsten håbløst at gennemskue de samlede konsekvenser.

Et andet tiltag vi også har gjort i bestyrelsen har været en husstandsomdelt flyer

med opfordring til at støtte vores forening med et selvvalgt beløb - uanset størrelse

har det virkelig lunet i denne anstrengte økonomiske tid og været værdifuldt for os

at opleve, at man gerne vil støtte lokalt, faktisk har vi samlet fået ca. 13.000 kr. indtil

1. april - Yderligere omkring 7000 kr. vil figurere i næste regnskabsår. Tusind tak

Løgstrup og omegn for støtten!

Dorte vil senere i regnskabet gør rede for den endelige økonomiske status.

Når man lukker et samfund ned, opstår der naturligt i os mennesker nye refleksioner

og ideer. Dette oplevede vi bl. a. da Festudvalget alligevel fik arrangeret en

julefrokost, hvor temaet: Sammen, men hver for sig var jeres fokusområde. Festlige

julefrokoster i de private hjem med forsamlingsforbuddene overholdt blev

gennemført med festudvalget som ”den rullende vært” med både mad og drikke.

Absolut et festligt tiltag som også gav et pænt overskud til foreningen.

De udendørs aktiviteter som fodbold og cykelklub har heldigvis haft mulighed for at

starte op og er godt i gang. I har dog virkelig været begrænset af forsamlingsforbud

og restriktioner, sammenholdt med glæden ved at ville fællesskabet og dyrke

sporten, så stor respekt for jeres iver for alligevel at forsøge at praktisere det

mulige.

Derfor er mit store ønske også, at vi alle i Løgstrup passer utrolig godt på vores

frivillige i den kommende tid. De skal takkes, støttes og hjælpes på al mulig vis i

genrejsningen af vores forening. Gør vi dette sammen skal vi nok lande på benene igen,

da vi alligevel i idrættens verden og væsen er smurt ind i så meget godt gammeldags

knofedt, at man er gearet til at fighte videre sammen.

Jeg nævnte ved beretningens start dette helt specielle år og mit sidste, så den

sidste del af min beretning bliver personlig, måske en følelsesladet kort tur ned ad

MEMORY LANE i forhold til LG&IF. Når man har været med i så mange år, 26 år,

heraf de 21 år som formand, dukker der alligevel mange oplevelser op, som er oplevet

i et fællesskab med andre frivillige fra vores lokalområde.

Jeg mindes vores SPAR-koncert, i 2001, på Paradepladsen i Viborg, lavet i samarbejde

med Nørremarken i Viborg - et kæmpe projekt, som i hvert fald resulterede i, at vi

kunne købe vores store hoppepude, som er blevet brugt flittigt siden.



Hele udvikling af første del af Aktivitetsparken og til den senere nye version,

Løgstrup Multipark 2.0

Måske derfor dukker det klare billede op af mit første år som formand, hvor jeg

både var nyvalgt formand, ene ansvarlig for håndboldudvalg og skulle finde sponsorer

her - væsentligt flere hold på dette tidspunkt, Løgstrup Aktivitetspark blev

etableret her, var selv aktiv spiller på vores håndboldhold - en tid hvor man gik i bad

efter træning og kampe, samledes efterfølgende i det gamle cafeteria og hyggede

her til sent på aftenen, natten - dette år står stadig klar for mig.

Videre ud ad vejen dukker arrangementet af det første cykelsponsorløb til en

sommerfest, hvor vi primært skulle forsøge at få flere mennesker til at besøge

sommerfestens mange aktiviteter - og cykelløbet var et nyt forsøg hertil. Euforien

var stor: Vi cyklede 100.000 - ind til løbet.

I 2008 blev jeg valgt som årets idrætsleder i Viborg Kommune - jeg var enorm glad

og stolt af ordene i indstillingen hertil.

Etableringen af Løgstrup Fitnesscenter var også en fantastisk proces at være en del

af - jeg husker endnu arbejdsgruppen som enorm handlingsorienteret, da man ville

projektet så meget.

Forsidestof på DGI - Bladet, også i året 2008, da vi på dette tidspunkt var en atypisk

bestyrelse, idet det var ene kvinder - dette var usædvanlig i bestyrelsessammenhæng

i en Idrætsforening.

Hele udviklingen fra at sidde til bestyrelsesmøder i det gamle klubhus til udviklingen

af en nyere Løgstrup Hal og Cafeteria og nu et nyt klubhus.

De mange sommerfester og julefrokoster – hvor jeg, sammen med andre, har haft

bartjansen og nydt feststemningen her.

Mange trænere, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer har jeg været sammen

med på vores fælles vej til skabe et fundament for en god aktiv forening.

Mit håb er, at I fastholder vores økonomiske tænkning i LG&IF, fællesmøder, da

begge dele er med til at fremme forståelse for fællesskabet i foreningen - sammen

kan man udrette meget.

”Mest af alt holder jeg af hverdagen” - Dan Turells hyldest til hverdagen - her

tænker jeg på LG&IF, da det netop er i hverdagene, som vi har flest af, at LG&IF

blomstrer.



MEMORY LANE slutter her - så tusind tak til jer trænere, udvalgsmedlemmer,

ledere, bestyrelsesmedlemmer for indsatsen, selv i et specielt år.

Tak til Tommy, Karen og Per - netop Karen og Per giver minder, som jeg tidligere

nævnte om fællesskabet i hallens cafeteria, og nu Tommy for altid at være der for os

med hjælp og servicering.

Tak til Skolen, Hallen, Idrætsrådet og kommunen for samarbejdet.

Det bliver med en følelse af glæde og tilfredshed over, at jeg har spillet den rolle,

jeg nu en gang har i de 21 år, jeg har været formand. Jeg vil være fyldt med

taknemmelighed, vemod og glæde.

Tak for LG&IF!

Dette var ordene og efter udvalgsberetninger vil jeg gerne stille min beretning til

debat og afstemning.


