
Mødereferat. 
Bestyrelsesmøde 17. april 2018 i hallen. 
 
Deltager: Kirsten, Dorte, Linda, Anders og Grete 
 
1.meddelelser 
Kirsten og Dorte har været til møde i det nye Fritidsråd, som afløser det gamle 
Folkeoplysningsudvalg. 
Fritidsrådet består af 9 medlemmer, 2 fra sporten, hvor Gudrun Bjerregaard blev valgt 
som den ene. 
 
Kirsten og Dorte har også deltaget i Hallens Representantskabsmøde, borgerforenigen 
og skytteforeningen deltog også. Der blev bla. drøftet den nye udbygningsplan for hallen. 
 
Jakob Mikkelsen har ønsket en ny måltavle til fodbold, den gamle kan der ikke betales at reperer på mere. Vi 
finder en løsning sammen med Jakob. 
 
Jakob Mikkelsen, har på festudvalget vegne, spurgt om en ”Maskot” kunne være interesant? Det kunne være 
en alle kunne bruge ved forskellige stævner, sommerfest mm. vi drøfter det med Jakob. 
 
Der har været eftersyn på hoppepuden – den blev godkendt. 
 
8. maj deltager bestyrelsen i repræsentantsskabsmøde i Viborg Idrætsråd. 
2.generalforsamling 2018 
Planlægning af generalforsamlingen drøftes. 
 
3.E-Sport 
Kirsten har været til planlægningsmøde ang. E-Sport sammen med Løvel mf. 
En snak om opstart mm.  
Christian Stær og Rasmus Agerholm vil være de 2 instruktører som skal være i Løgstrup. 
Der kommer et åbent hus arrangement, det er for spillere, forældre og hvem der kunne have lyst til at høre 
om E-Sport. 
Der vil blive et til to hold afhængig af interessen. 
 
4.evt. 
Et ”Tak for hjælpen” arrangement for unge leder, træner mm. Linda finder ud af hvem der deltager. 
 
 
2.sportiganaftale 
Sponsor aftalen drøftes, Dorte tager kontakt til Sportigan. 
Retningslinier drøftes, tøj farve mm. 
 
3.sponsoraftale med Vestergaard Konstruktion-Vestergaard Huse 
Der er lavet en ny aftale med firmaet. 
 
4.dagsorden til fællesmøde den 19. marts 
Meddelelser 
Status fra udvalgene 
Sponsorudvalg ved Jakob Mikkelsen 
Sportigan aftale, retningslinier, tøj farve-rød sort 
Orientering om E-Sport 
Evt. 
 
5.personale, aktionærmøde Andelskassen. 
Vi mangler stadig personer til at hjælpe. LGIF får 25000kr. 



Tilmeld hos Kirsten eller Dorte. 
 
6.orienterning om E-Sport 
E-Sport, Viborg Idrætsråd har indledt et samarbejde med Mercantec omkring et pilotprojekt i 3 mdr. 
Vi er med sammen med Løvel. 
På mødet onsdag den 21 februar, blev mange ting drøftet. 
Der bliver holdt et møde, hvor der drøftes hvordan vi starter op. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


