LEMMING IF
Formandens beretning

fra Lemming IF’s generalforsamling d. 29. februar 2016
Der står i klubbens vedtægter, at generalforsamlingen
skal afholdes inden udgangen af februar måned og det
må vi sige at det er i dag. Men det er godt, at der ikke
står i vedtægterne, at der skal være minimum 10 % af
klubbens medlemmer for at kunne gennemføre generalforsamlingen, for det er vi langt fra i dag. Men jer der
er kommet i dag, skal have stor tak for, at I viser interesse for bestyrelsens arbejde her i LIF og fordi I ligesom
jeg, sætter pris på, at få muligheden for, at være med til
at sætte dagsordenen i vores allesammens idrætsforening. Vi skal huske på, at en generalforsamling er en
forenings højeste myndighed. Det er her vigtige beslutninger kan tages og at man jo som medlem har stemmeret.
Vi kan endnu en gang se tilbage på et år med masser af
succes i Lemming IF. Vi har stadig et fodboldhold i Jyllandsserien. Der er kommet godt gang i mountainbike
afd. og gymnastik er i fremgang. Multibanen og fitnessområdet står færdigt, og ligeledes den nye belægning
omkring klubhuset. Det er dejligt at være kommet i mål
med dette projekt, selvom vejen dertil ikke altid har været lige let. Vi fik i september måned afholdt en rigtig fin
indvielse, med besøg af Gitte Villumsen og Elin Sonne
fra Silkeborg Kommune. De nye faciliteter har givet
foreningen et kæmpe løft og jeg synes det bliver flittigt brugt af mange mennesker. Omklædningsrummene
inde i klubhuset er også blevet renoveret i 2015. Her er
der dog stadig lige de sidste finpudsninger der skal gøres. Vi har brugt rigtig mange penge i Lemming IF i år og
kommer ud af året med foreningens nok største underskud nogensinde - 410.000,- kr. Til generalforsamlingen
sidste år forventede vi, at komme ud af 2015 med et
underskud på omkring 400.000,- kr, så alt i alt stemmer
det meget godt overens med hvad vi havde budgetteret
med. Når vi kigger isoleret set på underskuddet, har vi
fået rigtig meget for pengene. Der er også blevet brugt
penge på, at omlægge lånet i klubhuset, da vi over de
næste 16 år kan spare rigtig mange penge.
Vi er stadig en idrætsforening i
vækst. Medlemstallet er steget
støt igennem de sidste 5 år.
Væksten i medlemstallet gør,
at der bliver større behov for
frivillig arbejdskraft i LIF. Derfor
havde bestyrelsen i 2015 taget
initiativ til i samarbejde med
DGI, at sætte fokus på de frivillige i LIF, hvilket vi vil fortsætte
med i 2016.
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LIF’s arrangementer i 2015:
Fredagscafe den første fredag i hver måned fra kl. 15-18
EnergiMidt Cup i juni
Idrætsdag for alle i juni
Oktoberfest (fuldt hus)
Klubbens tiltag:
Vi har i samarbejde med Lemming Borgerforening og
Værkeriet været i dialog med Silkeborg Kommunes
økonomiudvalg om Lemming Gl. Skole og brugen af
denne. For Lemming IF er det gymnastiksalen, der er
fokus på. Vi har behov for at bevare denne indtil anden
løsning er fundet. Vi skal senere på generalforsamlingen i dag tage stilling til om Lemming IF, vil være en
del af et fremtidigt projekt med de andre foreninger,
kaldet ”Fremtidens Forsamlingshus i Lemming”.
Økonomi:
Vi kom ud af året med et underskud, men jeg er sikker
på, at det får vi vendt til et overskud igen i 2016.
Der har altid været god opbakning fra mange sponsorer til Lemming IF og en velvilje fra medlemmerne til
at gøre en indsats for foreningen, når der skal tjenes
nogle penge.
Bestyrelsen har selv været i gang med at søge fondsmidler i 2015. Det blev til 80.000,- kr. til ny belægning
omkring klubhuset fra Foreningen Østifterne, Jyllandspostens Fond, Vanførefonden og Lizzi og Mogens
Staal Fonden. Samt 45.000,- kr. til gymnastikredskaber fra Carlsberg Sportsfond, Tonni og Kaj Munksøs
Fond og Børne- og familiehuset.
Det er jo fantastisk når der åbner sig muligheder for, at
tilføre midler til idrætsforeningen fra forskellige fonde.
Vi har i 2015 også fået tilført penge fra de fonde, vi
havde penge til gode ved ang. multibanen.
Til slut skal vi i dag sige farvel til Louise Thougaard Kristensen, som har valgt at stoppe i bestyrelsen. Louise
har som udvalgsformand for fodbold-ungdom, været
med til igennem de sidste 4 år, at få afd. på rette kurs
igen. Tusind tak for indsatsen. Vi håber på, at selvom
du, Louise, stopper i bestyrelsen i dag, at du stadig vil
hjælpe til i klubhuset og til forskellige arrangementer
som foreningen har.
Tusind tak til alle frivillige hjælpere og trænere.
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Til sidst vil jeg sige tak til bestyrelsen for et godt stykke
Antal
arbejde
i årets løb. Tak!
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Årets Idrætsforening
2015
Lemming IF fik den 1.
marts 2016 tildelt Spar
Nord Prisen for ”Årets
idrætsforening 2015 i Silkeborg Kommune”

Årets
idrætsforening
2015

Tak til alle medlemmer, trænere, holdledere, hjælpere,
bestyrelsesmedlemmer og de
frivillige, der er årsagen til
at Lemming IF har fået
denne pris.

PRISEN

Kig forbi
Lemming IF indbyder
for 30. gang til stort fodboldstævne
på Lemming Stadion

CUP 2016
LØRDAG DEN 11. JUNI KL. 9.00
HUSK: Lemming Skolevej er spærret
for gennemkørsel denne dag.
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LEMMING IF
Motion
Udefitness - et gratis tilbud til alle.
Alle kan være med på deres eget niveau. Og tag bare
børnene med - de kan sagtens deltage lidt eller underholde sig selv mens du træner.
Træn med hver tirsdag kl. 17.30 ved klubhuset.

Senior Fodbold 2016

2016 er startet, og vi har i år igen været i Kjellerup på
kunstgræs og træne hele februar og marts måned, da
vi ikke turde håbe på, at vi kunne træne i Lemming
hvis frosten virkelig indtraf.
Træningskampene har været meget blandede. Men
vanen tro har der været flest nederlag, da trupperne
har været meget blandede for at give alle spillerne minutter og kampe i benene, kontra vigtigheden af resultaterne.
Turneringen er i skrivende stund i fuld gang, og alle 3
hold ligger flot med fremme, hvor det er sjovt.
Drømmen om Danmarksserien har vi endnu, selvom
den lige nu ser lidt urealistisk ud. Men vi er stolte af,
at være nået så langt som til at skulle kæmpe om at
komme i Danmarks fjerde bedste række, endda med
en ren amatør afdeling.

Cykelsæsonen er godt i gang! Cykl med på tirsdag kl.
18.00 fra klubhuset.

Det ser igen ud til, at vi efter sommeren kan stille med
2. holdet i serie 3. Drømmen om oprykning må nok
siges at være udenfor rækkevidde, da puljens nummer
1, Hårby, er stukket af sted og synes urørlige.
Serie 5 puljen er derimod helt åben, og mulighederne
synes store, hvis holdet kan fortsætte den nuværende
stime. Derfor kan de næste par kampe blive meget afgørende. Alt i alt en tilfredsstillende sæson ind til videre.
Igen i år er der kommet nye spillere til Lemming, dog
flest til serie 3.

Mountainbikeholdet har været på tur til Gjern Bakker i dejligt forårsvejr. Sommeren byder nu på grønne skove til træningen lørdage og onsdage og en tur
rundt om Julsø, for dem der har lyst. Kør med lørdag
kl. 10.00 fra P-pladsen ved Vestre Søbad.

Lige nu er vi 50+ til 3 senior hold, plus 7 mands oldboys. Hvilket vi må sige er flot, i betragtning af Lemming by´s størrelse.
Fra spillerne skal der lyde en stor tak til alle de fantastiske tilskuere, der er dukket op både ude og hjemme,
til alle de frivillige der gider stå ved grillen hver gang
og til bolddrengene som gider hjælpe til alle hjemmebanekampene.
I er vigtige alle sammen - det giver et fantastisk sammenhold, og sammenhold kommer man langt med.
Så af hjertet tak!
Kenneth Bjerregaard, Senior Formand
Se mere om holdene
og find kontaktoplysninger på

lemmingif.dk
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U8 drenge blev pulje vinder i indefodbold. Træneren ser tilfreds ud!

Hjælp til stort og småt
Der er gang i den hos Lemming IF; nye faciliteter, flotte sportsresulateter, stigende medlemstal og hæder som årets idrætsforening
i Silkeborg Kommune. Vi har derfor, mere end nogensinde før,
brug for frivillige hænder i klubben.

Sæsonopstart - Boom i børnefodbold
Forårssæsonen er nu for alvor sparket igang for alle
børneholdene. På trods af at vejrguderne langt fra var
med os til forårets opstart, var der et flot fremmøde, et
glædeligt gensyn med “gamle” spillere og et velkommen til en hel del nye. Tilgangen af spillere har faktisk
været så stor, at der var mangel på bolde og mangel
på træner-hjælp. Det må vist kaldes et luksusproblem
:)
Hverken vejret eller de mange spillere på holdene har
holdt børnene tilbage, så det en dejlig oplevelse af liv
og glade (fodbold)dage på banerne i Lemming hver
torsdag eftermiddag.
Vi håber alle får en rigtig god, hyggelig og sjov fodboldsæson.

Det kan være en kage til et arrangement, hjælp til at rydde op i et
omklædningsrum, feje omkring klubhuset, salg af pommes frites
til et arrangement, en ny træner til et børnehold eller lignende...
Som sagt - stort og småt i ny og næ.
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Vi har derfor dannet gruppen: Lemming IF’s frivillige, målet og
tanken er, at DU kan komme med i et fællesskab, hvor du kan
være med til at hjælpe din lokale forening, også selvom du ikke
nødvendigvis er medlem. Vi er nødt til at løfte i flok omkring
vores idrætsforening, som vi er så stolte af i lokalområdet!
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Find os på facebook - Søg:

Lemming IF’s frivillige
eller kontakt Bjørn Bajlum på tlf.: 60 39 09 27

Forældrehjælp
Det store, og meget værdsatte, fremmøde af fodboldglade børn har gjort at træner-staben, på nogle hold,
er spredt lidt tyndt. Vi håber derfor at I som forældre vil
kunne gi’ en hånd med, enten som hjælpetræner (bare
på dagen eller mere permanent), give en hjælpende
hånd med bolde og udstyr til og fra banerne eller dømme en kamp i ny og næ osv.
Vi takker for jeres opbakning, dette er en stor hjælp for
både klubben, trænerne og jeres børn. Tak.

29

