Beretning til LIUFs generalforsamling 2018 .
LIUF havde i kalenderåret 2017 i alt 1045 medlemmer. Det ser ud som en fremgang i forhold til sidste år på
132 aktive medlemmer. Det skyldes imidlertid, at opgørelsen er lavet efter en ny optællingsmetode , der
bruges til det centrale foreningsregister. Medlemstallet er opgjort som det antal personer, der i en periode
på mindst tre måneder har betalt kontingent, mens den gamle opgørelse var en opgørelse af nedlemmer
pr. 31/12. Efter den gamle opgørelse har vi 790 medlemmer pr 31/12 2017. Det giver en tilbagegang på 123
medlemmer.
Gymnastik har nu endelig opgivet at drive badmintonafdelingen videre, så den er nu nedlagt. Det er lidt
vemodigt. Min første kontakt med LIUF var en søn, der for ca 30 år siden begyndte at spille badminton, på
det tidspunkt var det en af de store afdelinger. (han spiller for øvrigt badminton endnu) Det kan vel
understrege, at det ungdomsarbejde, der laves i LIUF har langtidseffekt.
Den følgende opgørelse bygger på CFR-metoden (Det Centrale Foreningsregister)
De 1045 medlemmer fordeler sig på 622 unge (0-24 år) og 423 Voksne (25+)
På de enkelte afdelinger fordeler medlemmerne sig sådan:
Badminton

8

Basketball

92

Bordtennis

13

Fodbold

289

Gymnastik

408

Håndbold

37

Løb

168

Petanque

30

AKTIVITETER.
På det organisatoriske plan har det været et travlt år.
Vi har gennemført et omfattende vedtægtsændring. De nye vedtægter har været drøfter grundigt i den
gamle hovedbestyrelse og blev vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling d. 12. juni. I forbindelse
med vedtægtsændringen er Ledermappen også blevet revideret. Ledermappen er et nyttigt redskab for
alle, der har en udvalgspost i LIUF. I ledermappen kan man finde svar de fleste spørgsmål der opstår
undervejs, så jeg vil da opfordre til at den bliver brugt.

Foreningsudvikling
Vi har haft et aktivt ideudvalg , der har arrangeret møder med deltagelse af konsulenter fra DGI. Arbejdet
har koncentreret sig om to spor:
•

•

Hvordan kan vi forbedre kommunikationen i LIUF. Her har det resulteret i at LIUFs fælles
facebookside er blevet en realitet Her vil jeg gerne sige tak til Jesper Skydt og Tone Lunden for en
god indsats
Det andet spor har drejet sig om hvordan vi får gjort det mere tydeligt, at en indsats som frivillig i
LIUF faktisk er både overskueligt, sjovt og udviklende. Vi er i gang med at få beskrevet
mulighederne for at yde en stor eller lille indsats som frivillig.
Et særligt punkt her har været møde om hvordan vi får det gjort mere attraktivt at give en hånd
med i LIUFS Venner. Dette har foreløbig fået som konkret resultat, at haver afdeling har udpeget en
person til at side i Vennernes bestyrelse for at sikre en koordinering mht. cafeteriet.

Ideudvalget har været ledet af Erik Vangsted og jeg vil her gerne sige dig en stor tak for vi har kunnet
trække på din mangeårige erfaring som LIUF’er eller hvad sådan en nu hedder.

Arrangementer:
Der blev holdt træner- lederfest i januar måned på skolen. Festen for de unge blev holdt i februar måned.
I december blev der holdt juletræsfest for for alle aktive medlemmer i LIUF + forældre og bedsteforældre.
Gymnastik stod for arrangementet.
Tak til de aktive, der har sørget for, at disse arrangementer har kunnet lade sig gøre.
Også i 2017 har der været holdt Lundergårdsrevy. Den har givet et overskud på 150.000 kr som er fordelt til
afdelingerne.Disse penge luner gevaldigt i afdelingskasserne, og er medvirkende til at holde prisen for børn
og unge på et acceptabelt niveau. En stor tak til LIUFs Venner og Revyudvalget for deres indsats.
I ledelsens samtalerunde med afdelingerne blev det fra alle afdelinger pointeret at revyen ud over, at give
et dejligt økonomisk tilskud til idrætsaktiviteter, også har stor betydning for kontakten og sammenholdet
på tværs af afdelingerne, så revyen skal vi værne om.
Dana Cup.
LIUFs engagement i årets Dana Cup blev i sidste øjeblik overtaget af fodboldafdelingen, der fik et flot
arrangement til at fungere. Afdelingerne blev inviteret med til arrangementet, men kun bordtennis deltog.
Landsstævne.
LIUF var inviteret til at stille med frivillige til DGI landsstævne i Aalborg. Petanque deltog.

Udfordringer.
Jeg vil nævne én udfordring vi står overfor. Vi er i gang med at finde en måde hvor vi kan få mere gavn af
vores køkkenfaciliteter. Jeg vil i den anledning opfordre til at støtte op om initiativet med et
koordineringsudvalg i LIUFs Venner.

Minde for Poulsen.
Kurt døde d. 17. november. Han var i mange år formand for løb og har også mange år ydet en indsats i
revyen.
Æret være hans minde.

Lad mig til sidst sige en stor tak til alle frivillige trænere og ledere og til alle de aktive idrætsudøvere (det er
jo dem der skal være i centrum)
Også tak til ledelsen , liufs venner og revyen for jeres samarbejde i det forløbne halve år siden den
ekstraordinære generalforsamling

Hermed overgives beretningen til generalforsamlingens behandling

Jørgen R. Lassen

