
Årsberetning 2021/2022
v/ formand Steffen Aaby

Jeg vil starte min beretning med en lille historie. 
 
Da jeg for lidt over et år siden blev ringet op, siddende på min terras-
se, af Heidi, der spurgte ind til om ikke en bestyrelsespost i LGIF var 
noget for mig, satte det tankerne i gang. Heidi havde hørt, at vi  
senere på året skulle flytte til Løgstrup, og hun tænkte, at jeg havde 
nogle styrker, der kunne bruges i bestyrelsen. Og der var jo ikke tale 
om en formandspost eller noget selv om Kirsten godt nok ville stoppe.  
Kasseren var der også styr på. Det var bare en bestyrelsespost, det 
kunne jeg være god til, så det kunne jeg jo lige tænke over.

Der skulle ikke så meget betænkningstid til, fordi jeg har så mange 
gode minder i LGIF. Jeg ser det som en af byens kæmpe styrker, at 
der er en stærk forening, så det ville/vil jeg gerne være med til også 
at sikre i fremtiden. Og her står jeg nu foran min første beretning som 
formand. Min historie kendetegner meget godt alle  
bestyrelsesmedlemmers fortælling om år 2021/22 i LGIF’ bestyrelse. 

En ny formand. En ny bestyrelse. År et efter Kirsten og Dorte.  
To mennesker, der har kæmpet og knoklet for denne forening og i 
samarbejde med skiftende bestyrelser har skabt den forening, jeg 
kender til. Det er en stor arv at skulle løfte, men i bestyrelsen var vi 
heldigvis enige om, at det nu er nye tider, så mange opgaver er nødt 
til at løses anderledes, da vi ikke har den samme automatik.

Netop dette arbejde fyldte rigtig meget i efteråret. Vi har skullet finde 
vores måde at gøre tingene på og fordele opgaverne mellem os, så 
alle kan passe familie, arbejde, fritidsinteresser og LGIF. 
Fordi der er mange ting at se til som familie. Det ved vi. Og derfor er 
det også vigtigt for bestyrelsen og mig at takke alle de frivillige  
kræfter, der kæmper for foreningen og skaber alle de fantastiske  
tilbud og aktiviteter, der udbydes i LGIF.
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Corona har gennem de sidste år sat sit præg på vores liv. 

Foreningslivet er ikke undtaget her. Mange har fundet andre måder 
at dyrke idræt på og være sammen på, hvilket kan ses i antallet af 
medlemmer. Derfor skal vi på nogle punkter måske til at tilpasse den 
måde og de tilbud, der udbydes.  
Tal fra DGI viser, at mere uforpligtende idrætsformer vinder frem.  
Noget der blev præsenteret for bestyrelsen, og senere udvalgene,  
under et besøg af Tinna Ølholm fra DGI. Det satte tanker i gang og 
gav anledning til at drømme på LGIF’s vegne. 

Drømmene har indtil videre udmøntet sig i et større projekt, som vi 
ønsker at effektuere i fremtiden. Bestyrelsen arbejder lige nu, sammen 
med en styregruppe, for at etablere to padelbaner i byen.  
Status er, at vi efterhånden er klar til at sende ansøgningen ind til  
Viborg Kommune. Herefter begynder et stort stykke arbejde, der skal 
sikre økonomien i projektet.

Padel tennis er en sportsgren i stor vækst. Derudover tilgodeser den 
mange samfundslag. Familier, unge, ældre og det travle menneske, 
der kan have svært ved at tilpasse sin tid efter bestemte  
træningstider. Vi ser et stort potentiale i dette projekt, da vi meget 
stærkt tror på, at det kan skabe nye medlemmer, idræt for alle og nye 
fællesskaber. 

Noget andet vi som bestyrelse hurtigt tog hul på, var vores  
økonomisystem. Det gamle var efterhånden forældet og svært at  
tilpasse til de ønsker, vi i foreningen har. Det gamle system har væ-
ret meget tidskrævende og tungt at arbejde i. Derfor er vi overgået til 
Conventus, hvilket allerede nu sparer os for meget arbejde, og vi er 
sikre på, at vores medlemmer også vil opleve, at kontingenter,  
bookinger osv. fremover bliver meget nemmere. 

Løgstrup Gymnastik- & Idrætsforening • Vordevej 1, 8831 Løgstrup

Tirsdag den 17. maj 2022



Årsberetning 2021/2022
v/ formand Steffen Aaby

En ny hjemmeside er også under opsejling. 

Den gamle har gjort det godt, men også her er der muligheder, som 
vi ikke kan udnytte.  
Derfor er der pt. igangsat opbygning af en ny. Allerede nu kan man se 
forandringer i layoutet, som er opdateret, men alt indhold er ikke på 
endnu, så hav gerne lidt tålmodighed, hvis du ikke lige kan finde det, 
du søger. 

I LGIF har der gennem årene været en god tradition for badminton. 
Vi har i foreningen en stor afdeling for badmintonsenior med rig-
tig mange aktive spillere. Spillere, der år efter år, booker den samme 
bane, fordi de elsker badminton og fællesskabet omkring det. 

Desværre har det haltet på ungdomssiden, da den har været lukket 
i en del år. Vi var dog så heldige at finde en træner i Kate Mørk, der 
havde mod på at starte dette op. Det har vist sig at være savnet, da 
der nu er fyldte hold og to træningstider. Vi er utrolig glade for igen at 
tilbyde ungdomsbadminton i foreningen. 

En anden aktivitet, der igen er kommet i gang efter Corona er Go’nat 
idræt. Det har været savnet, hvilket deltagelsen også har vist. Der har 
været fuld knald på til de to arrangementer, der har været holdt, og 
fra udvalgets side ved jeg, at der har været smil på læberne.  
Virkelig dejligt, at det igen er muligt at samles om. Der er ikke noget 
bedre end at se vores børn og unge grine og smile i hallen, og 1000 
tak til de folk, der har genrejst Go’nat idrætten.

Nye vinde blæser også i fodbold ungdom. Det siddende udvalg  
ønskede efter mange års tro tjeneste at give stafetten videre.  
Det lykkedes at finde nogle stærke folk, der er godt i gang. Fodbold-
skolen kommer til Løgstrup, som var det første mål, der skulle nås.
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Det er stærkt, at der kan rejses folk, når der mangler og det lover godt 
for fremtiden, at der er mange, der vil vores forening og lægge et 
stykke arbejde, så vi sammen kan bibeholde den styrke, der ligger i 
netop vores forening. 

Året i LGIF har ikke været uden Corona. Vi var så småt ved at vænne 
os til normalitet, men hele tiden lå der en trussel under overfladen. 
Coronaen brød ud og lukkede desværre de fleste aktiviteter ned hen 
over julen, men inden da kunne vores årlige julefrokost afholdes. Og 
hvilken julefrokost.

Julefrokosten anno 2021 slog rekorder. 387 deltagere gjorde, at 
festudvalget på kort tid valgte at sadle om. Man flyttede festen fra 
den lille hal, hvor den normalt afholdes og ind i den store hal. Det gør 
man ikke uden ekstra arbejde. Mere mandskab, en ekstra bar, flere 
borde osv. skal til. 

Kære festudvalg, hvor er det imponerende, hvad der kan lykkes, når 
man står sammen og sætter sig noget for. I bestyrelsen er vi meget 
imponerede over jeres store og dedikerede arbejde, som I lægger for 
dagen sammen med alle de hjælpere som I også formår at skaffe.
Jeres arbejdsomhed skaffede foreningen et fuldstændig fantastisk 
tilskud i form af et overskud på ikke mindre end 75.000 kr. Undskyld 
mit sprog, men det er fandme godt gået.

Alt dette var ikke nået uden byens opbakning. Så også tak til byen for 
at bakke op om arrangementet, og herfra kan vi kun anbefale også 
at bakke op om Sommerfesten, der løber fra onsdag den 8. juni til 
og med lørdag den 11. juni. Kom ned på pladsen og deltag i alle de 
spændende arrangementer, der finder sted, og tag familie og ven-
ner under armen til en hyggelig aften i hallen lørdag den 11. juni, hvor 
festudvalget igen forsøger sig med en ”rigtig” sommerfest.
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Til sidst skal der lyde en kæmpe tak til alle vores samarbejdspartnere, 
der er med til at muliggøre LGIF. 

Tak til hallen for det gode samarbejde. Tak til Tommy for at stort set 
alt kan lade sig gøre - nogle gange også med kort varsel. Tak til sko-
len for samarbejdet omkring lokaler og sidst men ikke mindst tak til 
alle samarbejdspartnere ifm. Multiparken.

En ekstra stor tak skal lyde til alle vores sponsorer. Uden jer ville det 
være meget svært at tilbyde et så bredt udvalg af aktiviteter i LGIF. 
Jeg håber, I er lige så rundhåndede, når vores arbejdsomme folk i 
sponsorudvalget kommer rundt og spørger til et bidrag.

Min og vores første beretning er nu ved at nå sin ende. Det er lidt vildt 
at tænke på, at der allerede er gået et år. Et år med meget læring. Et 
år med frustrationer, der er blevet håndteret. Et år med mange ideer. 
Et år med lange møder. Et år med LGIF. Bestyrelse tak for det første år. 
Uden jer havde alt det, der er opnået ikke været muligt. 

Foran os står der en masse opgaver. I bestyrelsen har vi planer om at 
genbesøge klubbens værdisæt, der er så godt, at der ikke skal æn-
dres meget, men måske bare et lille løft. En ting vi i hvert fald er enige 
om er, at det skal være mere synligt.

Derudover vil vi have fortsat fokus på rekruttering og fastholdelse af 
nye og gamle medlemmer og ikke mindst vores frivillige, så vi sam-
men kan føre vores fantastiske forening sikkert videre.

Løgstrup Gymnastik & Idrætsforening tak for år 1.
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