Ledelsens beretning til LIUFs
generalforsamling 2019.
LIUF havde i kalenderåret 2018 et samlet medlemstal på 788. Året før havde vi 790 medlemmer så det er
tæt på status quo. Men det er da et tal, der må give anledning til overvejelser over hvordan vi kan få
trukket nye medlemmer ind i fællesskabet. Opgjort efter metoden til det centrale foreningsregister var
vores medlemstal på 1.078 Hvis vi bruger dette medlemstal, er der tale om en lille fremgang på 33
medlemmer i forhold til 2017.
Hvis vi holder os til den gamle opgørelse, der tæller medlemmer pr 31/12, fordelte de 788 medlemmer sig
sådan:
466 i aldersklassen 0-24 år
322 i aldersklassen 25+
Af de 788 er der 16 bosat udenfor kommunen, heraf står basketball sig for de 11, så basketball er vores
mest ”interkommunale” afdeling.
På de enkelte afdelinger fordelte medlemmerne sig sådan (stadig efter den gamle opgørelse)
Basketball: 67, heraf 44 under 25 år
Bordtennis: 14, heraf 11 under 25 år
Fodbold: 249, heraf 230 under 25 år
Gymnastik: 257, heraf 169 under 25 år
Håndbold: 34, heraf 13 under 25 år
Løb: 140, heraf 6 under 25 år
Petanque: 34, ingen under 25 år.
I årets løb har der været i alt 131 trænere og ledere i sving, heraf er de 38 under 25 år.
I indberetningen til det centrale foreningsregister kan vi finde en lidt mere detaljeret opgørelse af
aldersfordelingen i foreningen:

Vi kan se, at årgangene fra 7-18 år er dem, der giver
flest medlemmer. Hvis vi ser på aldersklassernes
medlemsbidrag pr. årgang, bliver billedet tydeligere.

Når vi betragter vore aktive medlemmers fordeling på
køn og alder, er det iøjnefaldende, at det i høj grad er
pigerne fra 13-24 år, der bruger deres fritid andre
steder end i LIUF.
Jeg synes, det vil oplagt at drøfte med skolen,
hvordan vi i fællesskab kan holde fast på teenagerne
og specielt pigerne.

AKTIVITET
Vi har i 2018 holdt juletræ med så mange tilmeldte, at der måtte stilles ekstra borde op i hallen. Tak til Ib,
der havde påtaget sig rollen som primus motor. Vi kan nok lære af arrangementet, at der er mange, der
gerne hjælper, men man er altså også nødt til at melde sig ind, og ikke bare møde op ”for det plejer jeg jo”
I januar måned holdt vi den traditionsrige træner-leder fest. Festen blev holdt på skolen. Festen for de unge
blev holdt i februar måned. Tak til de mange, der var med til at gøre det muligt.
Også i 2018 blev der holdt Lundergaardrevy. Revyen gav et stort overskud på 215.000 kr som er fordelt til
afdelingerne. Der gives et mindre beløb til alle afdelinger mens hovedparten fordeles i forhold til antal
ungdomsmedlemmer. En stor tak til til revyholdet, der ud over at give et dejligt økonomisk tilskud også
giver os en glæde og stolthed ved at være en del af LIUF.
Vores ideudvalg har afsluttet sit arbejde med et sidste møde i januar måned (2019) På dette møde drøftede
vi visionerne for det kommende år, og resultatet af drøftelserne afspejler sig i ledelsens oplæg til visioner.
Tak til medlemmerne af udvalget og til Erik Vangsted for at lede arbejdet.
(skal udbygges med aktiviteter fra afdelingerne)

Vi fik i sommer nyt gulv i hallen og det fungerer så vidt jeg ved til alles tilfredshed.
Kommunen har givet tilsagn om at renovere køkkenet med en gang maling og nyt gulv. Det glæder vi os til.

UDFORDRINGER.
Der er flere afdelinger, der har noget besvær med at finde kandidater til udvalgsposter. Det var et af
visionerne fra sidste år, at vi skulle arbejde på at gøre os lækre for bestyrelsestalenter. Vi må nok erkende,
at det ikke er lykkedes, så det er en opgave vi må tage med videre.
Jeg synes også vi har en udfordring med at gøre os attraktive for teenagerne – og specielt pigerne, der
åbenbart har svært ved at finde gode tilbud på vores hylder.
LIUF står som teknisk medarrangør af en DANCE CAMP i august måned 2019. DANCE CAMPen arrangeres af
to dansere Maria Hochnowski og Ditte Egholm. Maria før været instruktør i vores gymnnastiafdeling.

VISIONER for det kommende år:
Overordnet vision for LIUF lyder: Vi vil være en forening hvor alle kan have fornøjelse ved at dyrke idræt.

Indsatsområde: vi skal have flere involveret. Vi kunne starte med at finde talentspejdere.

Vi vil tage initiativ til en ”store legedag/familiedag” evt i forbindelse med skolernes motionsdag (sidste
fredag i uge 41).
En mulighed for at gøre os attraktive kunne være, at de enkelte afdelinger laver dage hvor de aktive får lov
til at invitere en kammerat med til træning, for at vise at deres sport sjov og givende.

For at få samarbejdet med skolen bragt ud af dødvandet vil vi tage initiativ til et dialogmøde hvor vi
inviterer skolen og børnehuset til en drøftelse af hvad vi i fællesskab kan gøre for kvarterets børn. Det må
gerne resultere i et fælles arrangement til skolernes motionsdag.
Vi vil gerne indlede et samarbejde med skolen om teenagernes fritidsliv, så vi kan finde ud af hvordan vi kan
skabe aktiviteter for dem.

Vi vil gerne have en arbejdsgruppe til at undersøge mulighederne for at bruge vores lokaler bedre end vi
gør nu. Der er f.eks mange forældre, der sidder og venter i omklædningsrummene, når deres unger er til
gymnastik. Kunne vi lave en aktivitet for dem?

Vi vil bruge et at det kommende års fællesmøder til at udvikle en fem-årsplan for LIUF.
Ide-udvalget har været en god støtte for ledelsen, så vi vil gerne et nyt ”bobleudvalg”, ikke fordi de skal
fylde sig med boblevand men fordi de skal syde og boble med gode ideer.

Til slut vil jeg gerne sige tak til alle de aktive medlemmer, trænere, instruktører og ledere. Uden Jeres
indsats ville vi ikke være her. Til slut vil jeg citere den afgåede formand for DGI. ”Foreningsarbejde er noget
vi GØR for hinanden”. Underforstået at nogen skal have hånden op af lommen før der sker noget. Det er
dejligt, at der er så mange, der godt gider gøre noget, herunder vores Facebook gruppe, der gør et fint
arbejde for at vise at vi er her og at vi er i live.
Uden penge går det ikke så jeg vil til allersidst takke hovedforeningens sponsorer: Eniig Energi, Hæstrup
VVS, Bo Vendia, Nordjyske Bank, Glaseksperten, Saxen og Sparekassen Vendsyssel.

Hermed overgives beretningen til generalforsamlingens behandling.

Jørgen Randrup Lassen

Visioner fra afdelingerne tages med i den mundtlige beretning

