Til alle klubbens
medlemmer og interesserede

Silkeborg, den mar 29, 18, 5:50

Generalforsamling i Lemming IF onsdag, den 28. februar 2018, kl. 19.15 i Klubhuset, Lemming Skolevej
10A, Lemming
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Forretningsudvalgets beretning, ved formand Jesper Bang
3. Udvalgenes beretning
 Seniorudvalg v/Lasse Schultz
 Ungdomsudvalg v/Christina Skovby Nielsen
 Løb- og Motionsudvalg v/Torsten Nielsen
4. Forelæggelse af regnskab v/Tove Nielsen
5. Fastsættelse af kontingent for 2018/2019
6. Behandling af indkomne forslag
a. Der stilles forslag om at følgende ændres i vores vedtægter: ”med 10 dages varsel ved
opslag og annoncering i klubblad, den lokale ugeavis og hjemmesiden” ændres til: ”med
10 dages varsel ved opslag på Holdsport”
b. Valg af 2 personer til bestyrelsen i Kulturlanternen - Lemminghuset
7. Valg af forretningsudvalg og suppleanter
På valg:
Jesper Bang, formand – ønsker genvalg
Valg af udvalgsformænd:
Christina Nielsen, ungdomsformand – ønsker genvalg
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
9. Eventuelt

Referat:
Ad 1: Valg af dirigent
Svend Åge Kusk er valgt som dirigent.
Ad 2: Forretningsudvalgets beretning, ved formand Jesper Bang
Formandens beretning 2018:
Jeg vil gerne på Lemming IF’s vegne byde jer alle velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt
I er mødt op i dag, trods vintervejret.

Måske var der kommet flere, hvis vi havde annonceret at det næste er ufarligt at deltage i dag, for
de i bestyrelse der er på valg, ønsker genvalg. Det tolker jeg som et godt signal, at vi i Lemming IF
har en rigtig god og velfungerende bestyrelse. Det er vigtigt! Når det så er sagt, har alle der er
tilstedet i dag selvfølgelig lov til at stille op til en af posterne.
Der er ingen tvivl om, at vi i Lemming IF’s bestyrelse er stolt af vores alles idrætsforening her i
Lemming. Der er blevet skabet mange nye tiltag og forbedringer i klubben igennem de sidste 5 år
og det kan vi også se på antallet af medlemmer.
Vi er i 2017 igen vækstet på antal medlemmer efter status quo i 2016.
Medlemstallet (2011=138, 2012=168, 2013=238, 2014=265 2015=316 2016=317 2017=368)
Der er investeret mange penge i faciliteter og udstyr, men på trods af det formår vi i Lemming IF
gang på gang, at komme ud med et flot årsresultat. Det er også vigtigt! Når jeg sige vi i Lemming
IF, så er det alle frivillige der hjælper f.eks. til hjemmekamp, Regatta og eniig Cup mm., for uden
jer ville tingene ikke lykkes.
Det er både nemmere og sjovere at være formand i en forening med en sund økonomi. Vi bruger
ikke meget tid på at vende 25 øre nu 50 øre i Lemming IF’s bestyrelse, hvis der er godt initiativ
som foreningsfitness, rå motion eller floorball, er vi ikke bange for at investere penge i det rigtige
udstyr til idrætterne. Og det er da dejligt at vi har mulighed for det.
Vi har også nogle gode sponsorer i Lemming IF og det er rigtig vigtigt med opbakning fra jer. Lasse
er god til at skabe nye relation og tegne sponsorater for Lemming IF, når du enten er til Hede
Rytmer eller Håndbold i BSV. Tak for det.
Hvis jeg skal fremhæve noget, der ikke rigtig er lykkes for os, er det gruppe ”Lemming IF’s frivillige”
på Facebook. Det var meningen at andre en Tordenskjolds soldater skulle have mulighed for, at
byde ind med frivilligt arbejde Lemming IF. Det har ikke kaste meget af sig, dog er det blevet til et
par bradepande kager. Men vi har stadig Tordenskjolds soldater i massevis ”en hel hær” vil jeg
mene. Det fik vi syn for til Ildfestregattaen, hvor Lemming IF stillede med mange frivillige. Der var
personer udenfor bestyrelse, der lavede et kæmpe arbejde med planlægning og styring af vores og
andre foreningers indsats ifm. arrangement. Tak for det.
Jeg vil også lige benyttet lejligheden til at sige, Tak til alle frivillige hjælpere og trænere.
Vi kan endnu en gang se tilbage på et år med masser af succes i Lemming IF.
Der er godt gang i alle idrætterne i klubben, mountainbike er i bogstaveligst forstand godt
selvkørende, fitnessrummet på Værkeriet bliver flittigt brugt og der er også kommet floorball til,
som træner i salen på Værkeriet.
Det får mig til at læse op hvad jeg har skrevet i Lokalbladet.
KULTURLANTERNEN -LemmingHusetLemming Sogns Borgerforening, Værkeriet og Lemming IF ønsker at samle kræfterne i dette flotte
projekt med alt under et tag. Borgeraktivitet, kultur, idræt og arbejdende værksteder.
Vi i Lemming IF har base i klubhuset, men har også stor gavn af foreningen Værkeriet på Lemming
gl. skole, da vi bruger gymnastiksalen til idræt for mere end 120 aktive medlemmer om ugen, samt
har et lokale til foreningsfitness for mere end 50 aktive medlemmer. Da det kun er på lånt tid, at vi
har mulighed for at bruge Værkeriet (Lemming gl. Skole), er vi nødt til at tænke i nye baner, for
netop at kunne fastholde de aktiviteter der har vist sig, at være behov for i Lemming og omegn.

Tanken om at skabe noget nyt har været på vej i flere år, men for knap 2 år siden blev der sat skub
i tingene. Vi har på nuværende tidspunkt fået en tilkendegivelse fra Silkeborg Kommune på 2
millioner, hvilket gjorde at vi startede et projekt op med DGI, for at få afdækket vores behov og for
at få udarbejdet en projektbeskrivelse. Sideløbende er der udarbejdet vedtægter for den
almennyttige selvejende institution KULTURLANTERNEN -LemmingHuset-.
Næste skridt er, at vi skal søge fonde, for at se om vi kan skaffe de midler der skal til for at
realisere projektet. Udover at vi har brug for midler fra de store fonde, har vi også behov for
opbakning lokalt. Vi vil løbende bringe status på projektet i lokalbladet, så der er mulighed for
interesserede at følge med i projektet.
Processen har været langsommeligt indtil nu, men det er også vigtigt i denne proces, at der er tid
til at få vende nogle ting. Så vi sikre os at resultatet bliver godt. Vi synes det materiale vi har fået
udarbejdet i samarbejde med DGI er rigtig fint og det arbejder vi videre med. Vi holder møde 1
gang om måneden i styregruppen. Den består af Brian Nielsen og Jan Møller fra BF – Knud Erik
Nielsen fra Værkeriet – Bettina Burmeister fra LR – Erik Nielsen og Tommy Fredberg medlem af LIF
og BF – Lasse Schultz og Jesper Bang fra LIF. Vi holder også møde 1 gang om måneden i fundraising
gruppen, det er Knud Erik og jeg. Senere på generalforsamlingen skal vi tage stille til hvem der fra
Lemming IF, skal være i bestyrelsen for KULTURLANTERNEN -LemmingHuset-.
Vi må konstatere, at der ikke er sket så meget de sidste par måneder pga. der er gået biogasanlæg
i det.
Tidsrammen for projektet er 2021.
Klubbens arrangement i 2017:
Fredagscafe ’er det er blevet en god tradition.
Introdag for idrætterne i LIF
Eniig Cup fodboldstævne
Idrætsdag for alle
Ildfestregatta i Silkeborg
Oktoberfest
Klubbens tiltag i 2017:
Netværksmøder med Silkeborg Kommune og DGI, samt 7 andre klubber.
Fokus på de frivillige i Lemming IF
Kulturlanternen - LemmingHuset
Økonomi i 2017:
Sidste år ønskede vi at øremærke penge fra overskuddet til fremtidig projekter, det ønsker vi at
gør igen i år. Vi I bestyrelse mener at et indestående på ca. 300.000,- kr. i banken er tilstrækkeligt
for en forening på Lemming IF’s størrelse.
Afregning af DGI kommer først med i 2018 regnskabet. Pris 37.500,- kr.

Til sidst vil jeg sige tak til bestyrelsen for et godt stykke arbejde. Tak for ordet!
Karin spurgte til prisrammen for LemmingHuset hvortil Jesper svarede ca. 10.000.000,- Som skal
begynde at

Ad 3: Udvalgenes beretning
➢ Seniorudvalg v/Lasse Schultz
Der er ca. 50 aktive seniorspillere. Der laves kampprogrammer til alle kampe da det giver et pænt
overskud henover sæsonen.
Der er lavet et seniorudvalg med spillere og Lasse for at skabe en dialog mellem spillere og
bestyrelsen. Der er kommet ny kampfordeler som er Christoffer Nygaard.
➢ Ungdomsudvalg v/Christina Skovby Nielsen
Det var en lidt turbulent start på forårssæsonen 2017, hvor vi desværre mistede næsten hele 3 hold!
Men der kom heldigvis rimelig hurtig ro på igen og der har året igennem været god stabilitet på alle
holdene.
Alle turningsholdene - 5 hold i foråret, 6 i efteråret - har kæmpet flot igennem deres
turneringskampe med nogle tabte, nogle uafgjorte og nogle vundet.
Vi har haft forskellige arrangementer for klubben børn/ungehold, fx mini-fodboldlejr for egne
spillere i en weekend i maj med utrolig flot vejr og god stemning. Vi har haft flere fælles opstart og
afslutninger med spisning, og sidste her i februar hvor der var tilbud om at komme til en SIF kamp
og bl.a. se 5 af vores U10 drenge løbe på banen sammen med SIF spillerne.
Der har året igennem været flot deltagelse til forskellige lokale stævner, her blev efterårssæsonen
sluttet flot af til stævnet i Linå hvor 2 hold havde pokaler med hjem.
Sidst en stor tak herfra til alle vores børn/unge trænere og hjælpere som yder en stor indsats for
spillerne og for klubben. Tak!
➢ Løb- og Motionsudvalg v/Torsten Nielsen
Hele afdelingen deltager i introdagen i april og motionsdagen i juni. Der er 256 medlemmer under
løb og motion. Der er 78 betalende til motionsrummet.
Løbeklubben blev 5 år i 2017. Der var knap 30 i efterårsperioden med 10-15 stk. der løb hver
søndag. I starten af januar lavede klubben en introdag for nye løbere d. 7. januar. Der kom 15 nye
løbere og har kastet 11 nye faste af sig. Løbeklubben deltager ikke i mange løb henover året – det
står medlemmerne selv for. Vi løber hver søndag kl. 9 året rundt.
MTB passer sig selv i stor stil. Det er en afdeling der kører godt. 55 medlemmer som strækker sig
fra Aarhus til Hvide Sande. De kalder sig ”KNAS” – Kom nu af sted. De kører hver lørdag ved
Almind sø og lidt længere ture om onsdagen.
Landevejscykling har haft en stille sæson med kun 8 betalende deltagere.
Rå motion startede op i 2017 med 20 deltagere. Det fortsætter i 2018.
Indendørs motion står Dorte Vasegård for. Der er 43 deltagere. Det har været en god sæson for
holdet.
➢ Håndbold v/Louise
Vi har et damehåndboldhold der spiller serie 3. Der er kommet nye spillere og er nu ca. 15 på
holdet. Der er booket haltider til 2018. Sommerhåndbold tages der stilling til senere.
➢ Børnemotion v/Bjørn Bajlum
Det var endnu en sæson med fremgang i antallet af unge gymnaster. Vi udvidede holdene fra to til
tre så vi nu rammer børn fra 1 år til og med 2-3. klasse. Vi har i alt 69 børn der dyrker
børnegymnastik! Stor tak til trænere der gør et kæmpe stykke arbejde for at børnegymnastikken er
blevet en succes i Lemming IF!
Vi lancerer et nyt tiltag til dem der ikke vil gå til fodbold om sommeren – ”Leg på Græs”. Sanne
Maj Lemming vil gerne starte noget op og har 2-3 trænere mere med til projektet. Det bliver om
onsdagen så det ikke ligger sammen med fodboldtræningen. Det henvender sig til børn fra 1-2 års
alderen til 10-12 år. Holdet vil deles op i alder på dagene så det giver mening. Det glæder vi os til at
følge i 2018!

Ad 4: Forelæggelse af regnskab v/Tove Nielsen
Tove fremlægger regnskabet for 2017.
149.428,- lyder overskuddet på.
Regnskabet er tilfredsstillende!
Ad 5: Fastsættelse af kontingent for 2018/2019
Følgende indstilles til ændringer af kontingenter:
”leg på græs” 2 x 150,Floorball kontingent på 2 x 200,Håndbold kontingent stiger til 2 x 500,Ad 6: Behandling af indkomne forslag
a.

Der stilles forslag om at følgende ændres i vores vedtægter: ”med 10 dages
varsel ved opslag og annoncering i klubblad, den lokale ugeavis og hjemmesiden”
ændres til: ”med 10 dages varsel ved opslag via Holdsport”

Det er Vedtaget!
b.

Valg af 2 personer til bestyrelsen i Kulturlanternen – Lemminghuset

Lemming IF indstiller Jesper Bang og Lasse Schultz. De er valgt!
Ad 7: Valg af forretningsudvalg og suppleanter
Jesper Bang er genvalgt
Suppleanter til forretningsudvalget: Louise Thougaard Kristensen og Sidsel Stoustrup er valgt
Valg af udvalgsformænd
Christina Nielsen er genvalgt
Ad 8: Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
De to revisorer fortsætter.
Revisorsuppleant: Knud Erik Nielsen
Ad 9: Eventuelt
-

Sidsel spørger til hvorfor gåklubben ikke er en del af Lemming IF? De ønsker ikke at være
en del af klubben – de har tidligere fået buddet.

-

-

-

Ole spørger til om der kan bestilles tøj via nettet igen? Jesper Svarer at det forventes at
komme op at køre igen i løbet af uge 10. Det har været lukket ned pga. diverse fejl i
webshoppen.
Henrik spørger til hvad vi gør hvis vi ikke kan spille på kampbanen? Jesper svarer at vi er
indkaldt til møde med Kommunen ang. Banerne. Det er dog aflyst igen og al henvendelse
skal ske via mail til kommunen. Vi vil gerne mødes med ansvarlige så vi kan få vores ønsker
på plads mht. begge baner.
Karin spørger til hvorfor vi spiller i Kjellerup og ikke i SIF her i opstarten? Lasse svarer at det
er pga. at vi kan få de bedste tider i Kjellerup.

Tak for god ro og orden.
Vi går igen et stort år i møde i Lemming IF.

