
Referat af bestyrelsesmøde 
 
Mandag den 19. August 2019 kl. 19.00-21.00 i Løgstrup Hallen 
 
Fremmødte: Kirsten, Per, Majken, Anders Kristian, Steffen og Anne-Mette 
Afbud fra: Dorte 
Referent: Anne-Mette 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse/opfølgning fra sidste møde 
2. Meddelelser 
3. Bane bag den gamle børnehave - status. Steffen orienterer herom. 
4. Dagsorden til fællesmødet den 25. September. 
5. ”Kend din forening” - forår 2020”. Indhold mm. 
6. OK - aktivitet den 9. November kl. 09.30-13.00 - hvem tager denne? 
7. Evt. 

 
1.Godkendelse/opfølgning fra sidste møde: 

● Tilbud er indhentet hos Mercantec på et lille skur v/fodboldbanerne. Et skur til 
opbevaring og evt med luge. Pris ca. 12.000,- Der arbejdes videre med alternative 
løsninger. 

● Boldbeholdere er indkøbt. 
● Jakob Mikkelsen arbejder videre på skabe til tasker med spillertøj. 

 
2. Meddelelser: 

● Alle aktiviteter starter stille og roligt ny sæson op fra uge 34. Opstart er annonceret 
på FB og hjemmeside. 

● De nye klubhusfaciliteter er taget i brug. Der mangler stadig småting men de er 
næsten færdige. 

● Det gamle klubhus er nu nedrevet. 
 
3. Bane bag den gamle børnehave - status v/Steffen 

● Steffen får udarbejdet en tegning til godkendelse i bestyrelsen. 
● Målene er at finde sponsorer til alle materialer, og at udgifterne ikke overstiger de 

30.000,- fra Dagli’Brugsen. 
● Hvis Steffen skal udføre projektet, bliver det et vinterprojekt grundet mangel på tid pt. 

 
4. Dagsorden til fællesmøde den 25. September kl. 19-21 i Løgstrup Hallen  

● 1. Meddelelser 
2. Præsentation af udvalg og orientering om opstart af ny sæson. 
3. “Kend din forening” i foråret. Nærmere orientering. 
4. Orientering om overordnede retningslinjer i LGIF v/AK, Steffen og AM 
5. Evt. 

 
5. “Kend din forening” - forår 2020. Indhold mm. 

● Kirsten kontakter Dagli’Brugsen for evt samarbejde omkring Fastelavns-tema, hvis 
uge 8. 



 
6. OK aktivitet den 9. November kl. 9.30-13.00. 

● Anders Kristian kl. 9.30-11.00 og Majken kl. 11.00-13.00 
 
7. Evt. 

● - 


