LEDELSEN
Referat af fællesmøde den 21.01.20
Deltagere:

Ledelsen, fodbold, gymnastik, løb, revy, petanque, bordtennis, LIUFs
Venner

Dagsorden:
1. Nyt fra ledelse og Beretninger sendes til Jørgen senest 14 dage før generalforsamlingen
afdelinger
d. 27.02.20
Kasserer: Håndbolds låneaftale er udløbet og lånet indfriet.
Hovedforeningen skal betale negativ rente. (Ikke “unormalt” i disse tider)
Obs på kommunens udviklingspulje. Beløb under 10.000 kan indsendes
løbende. Større beløb har faste ansøgningstidspunkter.
Nordjyske Banks foreningspris. Er der nogen, der kommer med et rigtig
godt oplæg til, hvorfor VI skal have den? Vi kan slå på inklusion, juletræ
for alle, petanque for alle, gymnastikafd. med aktiviteter lige fra
boksning til mor/barn, bordtennis med stor ungdomstilgang osv.
Vi kan linke til afstemningen på hjemmesiden. De enkelte afdelinger
sender begtŕundelser/input til Anders. Gode “buzz words” er inklusion
og integration. Gerne senest 28.01
Formand: Der er kommet indlæg fra gymnastik til folderen om LIUF, der
skal laves/bruges på sprogskolen
Petanque: En stor del af befolkningen har en form for skavank / kronisk
lidelse. “Petanque for alle” er oprettet på baggrund af dette. Petanque
har modtaget en del penge til formålet. Stor ros til Erik og co for deres
dygtighed i ansøgningsforfatning.
Revy: Stormøde lørdag d. 25. Musik, mad osv er bestilt. Premiere 24.04
Gymnastik: Opvisning ultimo marts. God leverandør af trøjer. Planlagt
event for drenge i alderen 3-5 samt 6-9 år i august. Håbet er tilgang af
drenge i ovennævnte aldersgrupper. Der vil også være inspiration til
trænerne. Samarbejde med firmaet GymnaShop i Pandrup, der ud over
redskaber også laver kurser.
Løb: Klar til nyt år. Årsmøde 12.02. Der er linet op til ny bestyrelse. Der
er givet tilbud til Vendsyssel på Vægten om deltagelse.
Bordtennis: Det “vælter ind” med spillere. Borde på skolen bruges flittigt
i frikvarter, og det skaber en interesse for sporten,.
Gode ture til kampe rundt omkring og fin forældreopbakning. Der er
hjemmekampe 01. og 02. februar i Gymnastiksalen.
Der er også sket en tilgang af seniorer.
Fodbold: Home Cup med 225 hold vel overstået.
“Hjørring fodboldklub” U 13 og op i fællesskab med andre
Hjørringklubber. Kontingent og tilhørsforhold er hjemklubben. Der
arbejdes intensivt for at skabe et fællesskab mellem fem forskellige
klubkulturer. Spændende men svært projekt - der arbejdes hårdt. Der
skulle ideelt set gerne være omkring 300 spillere i samarbejdet. Der
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lægges stort arbejde i styregruppen. Det er vigtigt at se det hele fra
børnenes perspektiv. Fokus på, at der er kendte ansigter i
voksengruppen når børnene mødes i det store fællesskab. Der
tilgodeses både bredden og “eliten”. Der trænes i hhv Lundergård,
landlyst, Bagterp og på Kunststof i Vrå.

2. Årshjul

Se Årshjul -der linkes til årshjulet her:

3. Drøftelse af
cafeteria fremtid

Såfremt man har ting, som man ønsker, at “Arkivaren” skal gemme og
dele med Lokalhistorisk Arkiv sendes til Erik.
Oplæg v. Anders:
NU: Underskud akkumuleres hvert år. Ultimo. 2019 ca 20.000 kr
Mangel på frivillige fra afdelingerne.
Cafeteriet er ikke længere det naturlige samlingspunkt i forb. med
træning og kampe.
Vennernes tanker: Hvordan kan de sidste års situation vendes? Rengøring og forsikringer er dyre.
-Der skal serviceres ved forskellige lejligheder (cups, rulleskøjter osv)
-Stille til rådighed ved revy.
-Vennerne SKAL bestå i fht kanalisering af midler.
-Kontakt med fodbold. Oplæg ved MC
-Møde med kommunens jurister om evt bortforpagtning af cafeteria
således, at fodbold kan leje lokaliteter til favorabel husleje. Vigtigt for
kommunen, at der er et sundt cafeteria-liv i klubberne.
-Kommune overtager køkkeninventar for 50.000 kr. Beløbet skal indgå i
LIUFs Venners regnskab
Debat og kommentarer vedr. fodbolds udsendte forslag er indskrevet i
forslaget og vedhæftet referatet.

4. Gensidig
inspiration forbedring af
samarbejde ml.
afdelingerne.
5.
6.

Udsættes til senere møde
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