
Referat af bestyrelsesmøde 
 
Tirsdag den 14. Januar 2020 kl. 19.00-20.30 i Løgstrup Hallen 
 
Fremmødte: Kirsten, Dorte, Majken, Steffen, Per og Anne-Mette 
Afbud fra: Anders Kristian 
Referent: Anne-Mette 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse/opfølgning fra sidste fællesmøde 
2. Meddelelser 
3. Aftaler i forbindelse med “Kend din forening” klargjort i forhold til den udsendte oversigt - se 

bilag til referat fra fællesmøde i december. 
4. Leder arrangement - sidste praktiske forhold omkring festen. 
5. Henvendelse fra. Frank Tylstrup omkring indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. 
6. Evt. 

 
1.Godkendelse/opfølgning fra sidste fællesmøde: 

● Ny aftale i forbindelse med klubtøj: 
○ Mødeindkaldelse 26/2 kl. 19.30 - 21.00 med deltagelse af minimum 1 person 

fra hvert udvalg. Her sammensættes tøjpakker og udvælges sortiment til 
mulig indkøb og til webshoppen. 

● Retningslinier i forbindelse med erkendtligheder som tak for frivillig indsats: 
○ Bestyrelsen træffer på opfordring fra alle udvalg, der deltog i fællesmødet en 

beslutning om retningslinier. Målet er at gøre det ensrettet og med tanke på, 
at det er en frivillig tørn, man tager. 

 
2. Meddelelser: 

● Ingen meddelelser 
 
3. Aftaler i forbindelse med “Kend din Forening” klargjort i forhold til udsendte 
oversigt - se bilag til referat fra fællesmøde i december. 

● Jakob Harrestrup deltog i mødet under dette punkt og samlede info til udarbejdelse 
af flyere, bannere og materiale til digital markedsføring af arrangementet søndag d. 
23/2 kl. 9-12.30. Bestyrelsen husstandsomdeler flyere i uge 6. Jakob sender udkast 
til AM og deadline for at have alt parat er d. 1/2 

● Lørdag d. 22/2 vil der blive mulighed for at alle udvalg møder op og stiller 
stand/aktivitet op, så alt er klar til søndag. Der vil også være fordeling af pladsen i 
hallerne. Vi regner ikke med, at det er nødvendigt at mødes mere inden 
arrangementet. Nærmere tidspunkt for hvornår hallen er åben lørdag for opsætning 
kommer snarest. 

● Bestyrelsen stiller lørdag og søndag fuldtalligt med en bemandet stand udover at 
træde til i begge haller, hvor der er brug for en hjælpende hånd. 

● Jonas/Dagli’Brugsen er praktisk ansvarlig for selve fastelavns arrangementet. 
 

4. Lederarrangement 18+ den 18/1-20 - sidste praktiske forhold. 
● De sidste detaljer er nu på plads. 



● Der er 33 tilmeldte i år. 
 
5. Henvendelse fra Frank Tylstrup omkring indkaldelse til ekstraordinær 
generalforsamling. 

● Grundet et ønske om sammenlægning af fodbold ungdoms U12 drenge fra LG&IF og 
Stoholm IF indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling. 

● Dagsorden er lavet. AM indkalder og annoncerer rettidigt. 
 
6. Evt. 

● Ingen punkter. 


