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Meddelelser fra
udvalgene og
ledelsen

Fodbold
DANA CUP har været en fantastisk uge.
Et forventet overskud på 190.000 kr., hvilket er meget flot.
Bordtennis blev rost for deres rengøringsarbejde for fodboldafdelingen.
Stort arbejde for at opnå dette resultat, her tænkes på det frivillige arbejde set i relation
til de mange overnattende unge spillere og ledere.
Endvidere ekstra arbejde mht. brandmyndighederne.
Har problemer med at fastholde de unge spillere når de når en alder på 14 – 15 år.
Pigehold er opstartet.
Antallet af seniorer er 32. Indført ny politik hvor der ikke længere er gratister i afdelingen.
Man har derfor nedsat kontingentet således alle nu betaler dette kontingent.
Bordtennis
Som sædvanlig afventer man at fodboldspillerne afslutter sæsonen. Først herefter
kommer afdelingen op på normalt niveau.
De 3 spillere, der tidligere skiftede til anden klub, er kommet tilbage, hvilket er glædeligt.
Skolen har henvendt sig i det de ønsker et samarbejde omkring 0. – 2. klasserne.
Den 17.10.2018 afholdes de åbne Hjørring mesterskaber
Lundergårdrevyen
Regnskabet for den afsluttede sæson er endnu ikke afsluttet, men man forventer et
resultat tilsvarende forrige år.
Man afholdt evalueringsaften i august med en god stemning.
Basketball
Der var afbud fra basketballafdelingen.
Håndbold
Der var afbud fra håndboldafdelingen.
JL oplyste på mødet, at arbejdet i afdelingen går fint, og at økonomien er i en positiv
udvikling.
Set i relation til tidligere års store økonomiske problemer, er dette en meget positiv
udmelding.
Gymnastik
Ea er stoppet, og afdelingen står i øjeblikket uden formand.
Man oplyste, at man vil afvente den kommende generalforsamling inden den nye formand
findes.
I denne sæson er der mange nye instruktører/hjælpeinstruktører.
Der er dog problemer med at finde nye instruktører/ledere, og man søger i den
forbindelse forskellige løsningsmodeller.
Mangler således vokseninstruktører til 2 voksenhold.
Fredagsaftener kører godt.
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Petanque
Afdelingen kører fint.
Det blev oplyst, at det såkaldte ”Petanquehus” trænger til at blive malet.
Afdelingen vil selv sørge for at få dette arbejde udført, men man efterlyser finansiering af
indkøb af maling.
Det blev besluttet, at maling indkøbes og at faktura herfor finansieres af revyens overskud
til hovedforeningen.
Liuf’s Venner
Arbejder for at få gang i cafeteriet.
Der er allerede nu sket meget, og vi kan se, at den arbejdsfordeling, der er vedtaget, kører
fint. MC står for indkøb m.v. og Britta er kontaktpersonen, og udfører meget af det daglige
arbejde.
Fredagsaftenerne kører fint.
Afdelingerne kan anvende cafeteriets/køkkenets faciliteter på betingelse af en effektiv
rengøring.
Rengøring herudover foretages fremover af Britta.
Endvidere overtager Britta rengøringen nu også for cafeteria området samt kontor og
mødelokale, hvilket vi er meget tilfredse med.
Vi er i gang med en gennemgang af køkkenets inventar og i den forbindelse afholdes
møde med Lars Nielsen fra kommunen.
Inventarliste er modtaget fra kommunen, og vi kan se, at langt den største del af dette er
indkøbt af vennerne, og således tilhører vennerne.
Vi vil på mødet forsøge at få den nye opvaskemaskine finansieret af kommunen samtidig
med udskiftning af gulvet i køkkenet.
Løb
Man arbejder i øjeblikket med forberedelsen til afholdelse af Trail løb i Tornby
klitplantage.
Afdelingen kører i øvrigt stille og roligt.
Vandt sølv ved hold DM, hvilket er meget flot.
Ledelsen
JL gennemgid årshjulet for de kommende opgaver for henholdsvis afdelinger og ledelse.
Linket til årshjulet er https://create.plandisc.com/d01Sd73.
KL oplyste, at foreningens formuekonto nu er placeret i Sparekasse Vendsyssel.
Fremover kan ønskede hævninger på kontoen udelukkende foretages af 2 personer i
forening (Knud Lundberg (KL) og Jørgen Lassen (KL)).
KL oplyste, at ansøgninger til Forebyggelsespuljen skal indsendes til ham indeholdende de
relevante oplysninger.
KL roste afdelingerne for opkrævninger af kontingenter for det nye vinterhalvår.
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Orientering om
KL gennemgik de udarbejdede halvårsregnskaber.
halvårsregnskaber Skemaer indeholdende disse regnskaber blev udleveret til alle deltagere.
Specielt rettede han opmærksomheden på den positive udvikling i håndboldafdelingen.
Ud over dette var den positiv udvikling i afdelingernes samlede egenkapital.
Der var ros fra KL til kassererne i de enkelte afdelinger for det store arbejde og det
faktum, at alle halvårsregnskaberne var indsendt til tiden.

Orientering om
mobilladeren
(I-Charge)

JL orienterede om vores udfordringer med at skaffe reklamer til finansiering af laderen.
Prisen for et års reklame er 1.200 kr. og vi skal – for at kunne finansiere laderen – sælge
12 reklamer om året.
Salgsreklame vedlægges til afdelingernes anvendelse.
Det er ledelsens håb, at man også i afdelingerne vil gøre en ekstraordinær indsats for et
sælge disse reklamer.

Orientering om
juletræsfesten

Ib Rævdal (IR) redegjorde for det indledende arbejde med juletræsfesten.
I den forbindelse oplystes, at såvel hallen som orkestret allerede var bestilt.
Endvidere oplyste han, at orkestret i år vil have underholdt ved denne fest i 30 år
(jubilæumskoncert).
Han udleverede lister med de arbejdsopgaver, som afdelingerne kan byde ind på.
Listerne returneres i udfyldt stand til IR.
IR gjorde også opmærksom på, at vi ved denne fest vil benyttet lejligheden til at skabe
kontakt til voksne, der kunne tænkes at give en hånd med ved cafeteriet og andre
aktiviteter.

Den kommende
træner-/lederfest

MC ønskede input til festen, ny inspiration/muligheder.
Han mente, at ikke alt behøver være, som det plejer.
Det kunne være et punkt på de kommende afdelingsmøder.
Tilbagemelding til MC.

Drøftelse af
forslag fra
ideudvalget om at
kåre årets LIUF’er

Man enedes om, at ændre dette til årets gode historie i LIUF.
Erik Vangsted (EV) udarbejder oplæg til det næste fællesmøde.
Ideudvalgets beståen tages op på næste fællesmøde.

Eventuelt

Kontakt til skolen har været et tema med store vanskeligheder.
Der har været fejl/misforståelser fra såvel skolens som ledelsens side.
EV har nu forsøgt adskillige gange med at skabe kontakt til Michael Harritslev, såvel
telefonisk som via mail.
Måske der er en lysning forude – og EV fortsætter ”jagten”.
EV deltager sammen med MC samt en repræsentant fra ledelsen i det videre arbejde med
samarbejdet med skolen.
Tone gjorde opmærksom på, at der var manglende oprydning omkring hallen.
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Man enedes om, at der skal ske en oprydning, og at alle afdelinger sørger for ikke at have
effekter liggende omkring hallen.
EV gjorde opmærksom på hans arbejde omkring foreningens arkivalier.
De materialer han indsender til Lokalhistorisk Arkiv har han afluset for personlige
oplysninger, således der ikke opstår problemer hermed.
Afdelinger kan indsende materialer til EV, som vil forestå det videre arbejde.
Årets julefrokost
Denne har tidligere været afholdt for ledelse, formænd samt repræsentanter for revy,
hallen samt æresmedlemmer.
MC foreslog, at julefrokosten fremover også omfatter medlemmerne i
afdelingsudvalgene.
Det besluttet, at dette forsøges indført.
20.09.2018
Anders Ø

