Årsberetning 2017/18 Formand Katja Henckel
Ja så er endnu en sæson i LNI tæt på at være slut. Sommergymnastik har vi endnu ikke fået
helt på plads endnu.
Tilbageblik:
Sæsonen 2017 resultatliste for konkurrencehold og placering:
Begynderkonkurrence: U10 pige: LNI aspiranter 1 nr. 2 i 1. division sølv
U10 pige: LNI aspiranter 2 nr. 5 i 2.division
SM:

Minipige hold 1 nr. 3 i 6. div.
Minipige hold 2 nr. 5 i 6. div.

DM:

Minipige 1. hold nr. 3 i 8. div.
Minipige 2. hold blev ? i 11. div.

Efter at have fået 2 nye medlemmer ind i bestyrelsen som blev valgt ind til
generalforsamlingen var der nok at gå i gang med. Ind i bestyrelsen kom Susanne
Munksgaard som ny kassere som afløser for Niels Jensen, som har siddet på posten i mange
år. Susanne er gået ind i opgaven med krum hals og skal finde sig til rette og vi skal i
fællesskab finde ind til hvordan vi nu skal gøre tingene. Det er Susanne der bestemmer
hvordan hun nu gerne vil have kvitteringer osv. tilsendt så mere kan foregå pr. mail så vi ikke
har alle de papirer.
Henrik Stæhr er også ny mand i bestyrelsen og vi finder hurtigt ud af at det med it er lige
noget for ham. Så han får til opgave at tage sig af hjemmesiden. Vi vil jo gerne have lavet en
helt ny, men det tillader økonomien ikke. Vi prøver at få rettet op på nogle af
underpunkterne og tilrettet det vi kan på enkelt vis. Vi har endelig fået kalenderen fra
Conventus ind på hjemmesiden, så vi kun skal opdatere et sted. Hjemmesiden fortsætter
Henrik med at modernisere og forbedre.
Igen i denne sæson har der været udfordringer med at få fordelt opgaverne i mellem os, så vi
ikke er flere ind over de samme opgaver. Vi har arbejdet med nye kontrakter og gjort os en
del tanker omkring, hvordan vi kan forenkle aflønningen af vores instruktører.
Tom Nielsen har haft helt styr på sin badminton afdeling, han er god til at uddelegere
arbejdet og giver holdlederne opgaver. Han har styr på det der sker på badmintonfronten,
det har været godt at have en som ham med i bestyrelsen. Desværre genopstiller han ikke i
dag, så vi håber at der er en anden der kan træde i hans sted. Tak for godt sammenarbejde.

Sæsonen er gået derudaf. Planlægning af sæsonen, fordelingen af tider forløb også efter
planen. Opstart af sæsonen som vanlig omkring 1. sep.

I denne sæson hvor vi har sat konkurrencehold på pause. Dette har vi gjort pga. økonomien
og manglende instruktører. Derfor har vi prøvet at tilbyde et nyt hold for denne aldersgruppe
(LNI pigerne). Nogle af pigerne træner 1 gang andre 2 gange. Med nye instruktører på banen
er der kommet godt gang i dette hold og det bliver spændende at se hvad det kan udvikle sig
til.
I år har vores hold for små drenge glædeligvis fået flere på holdet. Der er kommet nye
instruktører og de har haft træning sammen med drenge på hænder. Så vidt jeg ved har det
fungeret fint, selvom der har været mange drenge i hallen på en gang. Der har i hver fald ikke
været nogle klager eller andre tilbagemeldinger til bestyrelsen.
Heldigvis har andre hold har haft enten meget stor søgning eller venteliste, dem på venteliste
har det lykkes os at få på holdene fra midt på sæsonen, da vi fik lidt ekstra instruktører på.
Alt i alt har der været næsten det samme antal medlemmer som i 2016 (408/388) -20
Juleopvisningen blev der ikke noget af i år. Der var ikke tilslutning til arrangementet.
Vi har også haft en enkelt legedag i hallen i efteråret, som vi startede på i foråret. Desværre
har det vist sig at hallen fremover er booket til anden side i den tid vi har haft tiltænkt
legedag.
Opvisningen 2018 bliver afviklet på lørdag den 17. marts i Digtervejshallen. Derfor ikke noget
referat af denne.
Her hvor jeg skriver min sidste årsberetning går mine tanker tilbage på alle de år, jeg har
været del af LNI. Jeg startede som aktiv i foreningen, da jeg gik til mor/far/barn med min søn
for 23 år siden. I årene efter har jeg gået på flere hold. Min søn har gået på drengehold og til
badminton. Emma som nu er instruktør har startet på mor/far/barn og sluttet på
konkurrence hold på juniorplan. Kim har gået på Stigs herrer og senere blev han også
instruktør. Nu spiller har badminton og motionere. LNI har været en stor del af vores familie
gennem så lang tid, vi har haft rigtig mange gode oplevelser i haller rundt om i Danmark, med
gymnaster, instruktører, forældre og søskende. Overnattet i haller og på skoler. Jeg vil gerne
sig tak til alle dem vi gennem årene har lært at kende og jeg håber stadig, at jeg som aktiv kan
komme i LNI og få sved på panden. Jeg vil også takke dem jeg har siddet i bestyrelse med. Tak
for et godt sammenarbejde. I gør alle en kæmpe indsats for LNI. Jeg er ked at jeg har mistet
gejsten og allerede i denne sæson ikke har ydet det jeg burde. Overskuddet har desværre ikke
været der. Jeg giver stafetten videre til nye kræfter, som kan være med til at udvikle LNI, og
gerne vil gøre noget for deres og andres børn.
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