
Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 17/1-2022 kl. 19.00-22.00

Deltagere: Steffen, Pernille, Mette, Katarina og Anne-Mette

Afbud fra: Heidi

Referent: Anne-Mette

Dagsorden:

1. DGI, Tinna kommer kl. 19.00 - præsentation af mulighederne for samarbejde mellem DGI og LGIF - herunder muligheden for
at netværke.

2. Opfølgning på sidste mødes referat (d. 22/11-21)
3. Siden sidst:

● Lion Club lodsedler - status på salg - evt opgørelse fra Heidi
● Ny hjemmeside - v/Katarina
● Fodbold afd. - status? v/Steffen og Pernille
● Spinning - status nye cykler og nyt koncept.
● Andet?

4. OK aktivitet, bemanding af følgende datoer: v/Heidi
5. Økonomi og styring af tilmelding/kontingent - herunder Conventus overgang - status v/Pernille
6. Samarbejde ift. Outlet koncept - datoer og planlægning
7. Projekt “Padel-baner i LGIF” - status og overvejelser v/Pernille
8. Leder arrangement 18+ d. 26/2 for vores frivillige. Status+invitation v/AM
9. Fællesmøde den 24/3 - dagsorden
10. Eventuelt.

Ad1 DGI Tinna - præsentation af samarbejdsmuligheder

● Tinna præsenterede oplæg og undervejs drøftedes LGIF’s muligheder, fremtidsvisioner, værdier,
mulige tiltag/ændringer og ikke mindst LGIF’s nøgletal og medlemsstatus. Mange af drøftelserne gav
stof til eftertanke og synliggjorde blandt andet, hvilke målgrupper, vi skal have fokus på i vores
arbejde lige nu og fremadrettet. Vi skal have involveret udvalgene i målsætningerne og dette er
måske et oplagt emne til det kommende fællesmøde.

Ad2 Opfølgning fra sidste møde.

● Punktet der omhandler fonds- og puljesøgninger skal på dagsorden igen. Evt. skal vi søge efter en,
der har kompetencer indenfor det felt.

Ad3 Siden sidst.

● Lion Club lodsedler - status på salg og opgørelse fra Heidi:
○ Solgt for ca 7.000,- kr. - vores andel har været ca. 3.400,- kr.

● Ny hjemmeside v/Katarina
○ Katarina har indhentet tilbud fra Key Design på opsætning af ny hjemmeside via ny

platform. Når hjemmesiden går i luften, vil den herefter kunne administreres og opdateres
på frivillig basis - i første omgang af Katarina og AM

○ Tilbuddet er godkendt af en enig bestyrelse og Katarina fik grønt lys til at gå i gang.
● Fodboldafd. - status v/Steffen og Pernille

○ Ungdoms-afd: Steffen og Pernille har overdragelsesmøde med Frank onsdag



○ Et nyt ansigt i LGIF regi har meldt sig under fanerne og tilbudt sig som frivillig. Han har selv
foreslået at blive ansvarlig for fodboldskolen, og Steffen går i dialog med ham om dette,
omkring overdragelsesmødet på onsdag og om fodbold-ungdomsarbejdet generelt.

○ Senior-afd: vi er hermed løst af samarbejdet med Ravnsbjerg pr. 1/1-22, al papirarbejdet er
lavet, og der fokuseres nu på fremtiden.

● Spinning - status nye cykler og nyt koncept
○ Pernille er i dialog med to potentielle nye ansigter, der har udtrykt en interesse i at uddanne

sig og blive frivillige instruktører. Mette og Pernille arbejder videre på henvendelserne og
muligheden for at blive tilmeldt kursus.

● Andet:
○ AM har været i dialog med Borgerforeningen omkring vores interesse i at få julebelysning i

lygtepælene på Vordevej i forbindelse med området foran hallen. Dette vil forskønne vejen
om til hallen og sætte et indbydende præg på strækningen både for byens borgere og for
udehold, der kører til hallen for at deltage i kampe og stævner i ugerne op til jul.
Borgerforeningen har tilkendegivet en interesse i at udvide julebelysningen i den retning, og
har anmodet om et økonomisk tilskud på baggrund af det tilbud, de har indhentet.
Bestyrelsen har besluttet, at indgå et samarbejde med Borgerforeningen og donere 10.000,-
kr. til udvidelsen - forudsat at det etableres på Vordevej ned til og med hallens P-plads i
forlængelse af den udvidelse, Borgerforeningen ønsker at foretage på Skolegade.

○ Håndboldudvalget har meddelt, at U15 drengene er opløst - drengene kunne ikke mere
stille hold til kampe og er derfor søgt til en anden klub for at spille sæsonen færdig.
Håndboldudvalget består pt af 2 medlemmer, der begge har valgt at trække sig efter den
nuværende sæson. De bekræfter, at de har fokus på, at de skal finde afløsere, der i en
overgangsperiode kan få overdraget opgaverne og blive sat ind i disse, inden Rene og Janni
stopper helt.

Ad4 OK aktivitet, bemanding af kommende datoer

● Der er pt ingen nye datoer. OK har meddelt, at sponsor-modtager indtil videre ikke må deltage i
OK-aktiviteter grundet indskærpede corona-restriktioner. Thorsten vender tilbage med nye datoer
for første halvår 2022.

Ad5 Økonomi og styring af tilmelding/kontingent - herunder Conventus overgang v/Pernille

● Conventus tager mere og mere over nu og det glider - Fitness tilmeldingerne kører upåklageligt,
Spinning tilmeldingerne ruller løbende ind via bookingsystemet (her har dog været lidt
udfordringer) og nu aktiveres håndbold tilmelding via Conventus og også tilmelding til indendørs
fodbold. Gymnastikafd. tilføjes, når den kommende nye sæson er på plads.

● Kate fra badminton ungdom har modtaget medlemsopgørelse på badminton ungdom og følger selv
op på indbetalingerne.

● Gymnastik: Pernille har modtaget prøver på potentielt tøj til instruktørernes tøjpakker - der skal
findes nogle andre tights. Pakkerne sammensættes i samarbejde med udvalget, så det kan blive
bestilt, inden sæsonen slutter.

● Winkas: Fitness er opsagt, Winkas air: har opsagt ekstra bruger - afventer nu at gymnastik flyttes
over inden denne også opsiges helt.

Ad6 Samarbejde ift. Outlet koncept - datoer og planlægning v/Steffen

● Vi afventer henvendelse fra Jannick, så datoer i 2022 kan fastsættes.



Ad7 Projekt “Padel-baner i LGIF” - status og overvejelser v/Pernille

● Der nedsættes en styregruppe der blandt andet kommer til at bestå af Christian Primdahl, Jakob
Mikkelsen og Peter Mandrup. Mette og Steffen træder ind som bestyrelsesrepræsentanter.

● Forslag til indledende styregruppemøde - Indhente tilbud hos A-Sport - Steffen har kontakt.
● Der skal undervejs sparres med Ulbjerg og Bruunshåb-Tapdrup, DGI og Viborg Idrætsråd.
● AM tager kontakt til Teknisk forvaltning.

Ad8 Lederarrangement 18+ den 26/2 for vores frivillige  - invitation og status v/AM

● Aktivitet booket (AM)
● Hallen booket (AM)
● Invitation - AM laver invitation og sender ud til alle udvalgene.
● Mad - AM undersøger muligheder.
● Alle går i tænkeboks i forhold til et alternativ til de frivillige under 18 år.

Ad9 Fællesmøde den 24/3 - dagsorden

● Dagsorden udarbejdes på næste bestyrelsesmøde. AM indkalder i første omgang uden dagsorden.

Ad10 Eventuelt

● -

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 22. februar kl. 19.00 i hallens mødelokale


