
Referat af bestyrelsesmøde  
Mandag den 20. Juni 2018 i Løgstrup Hallen 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af/opfølgning på referat fra sidste møde 
2. Sidste nyt fra festudvalget - og tanker fremadrettet v/Anne-Mette 
3. Revy-tanker - annoncering og orientering herom v/Kirsten 
4. Dagsorden til næste fællesmøde den 25. September 
5. Sæsonstart - evt udfordringer her 
6. Meddelelser 
7. Evt. 

 
1. 
Sidste møde var et uformelt møde med et internt referat med notater, om de ting, der blev 
drøftet. Status siden mødet: 

● Reklameskærm på fitnesscenterets facade: 
Thomas og Steffen anskaffer det nødvendige ophæng samt alm 55” TVskærm. 

● Tiltag - “De gode historier” og rekruttering 
Steffen tager igen kontakt til Jakob Harrestrup og laver de første aftaler i henhold til 
den liste, Linda og AM har sendt med kontaktoplysninger og ledespørgsmål. Der 
lægges derefter profileringer ud løbende på facebook for at fortælle “den gode 
historie” ved at være engageret i LG&IF på den ene og den anden måde. 
Liste på tilflyttere kan ikke rekvireres; der laves i stedet en flyer med info til uddeling i 
forbindelse med husstandsomdeling af girokort til passivt medlemskab. AM skriver 
tekst/Thomas sætter flyer op. 

● Lejeaftale af lokaler i den gamle børnehave 
Dorte mødes de 27/8 med Bent og drøfter en prisaftale. 

● Pengebeløb fra Dagli’Brugsen: 
Udvalgene for ungdomsaktiviteter er blevet forespurgt, men der er kun kommet 2 
forslag retur. Mandag den 27/8 kl 14.00 mødes Linda og AM med en konsulent fra 
A-Sport. 

● E-Sport: 
Kim Gaardsdal meddeler, at de selv nedsætter et udvalg, der varetager alle 
opgaverne fra nu. 
Klubbens valg af at lade det være op til forældrene selv at træffe beslutning om, 
hvorvidt spillenes vejledende PEGI-mærkning skal have indflydelse på, om deres 
barn må deltage eller ej, blev taget op i en sidebemærkning til punkt 1 på 
dagsordenen. Der blev drøftet værdier, indhold og holdninger frem og tilbage, som 
det er blevet i hele processen fra den tog sin begyndelse i november 2017, da 
bestyrelsen vedtog, at LGIF ville søge om at komme med i pilotprojektet. Der har 
været rig mulighed for at influere på- og forholde sig kritisk til indhold og værdisæt 
siden november - både i forbindelse med bestyrelsesmøder, fællesmøder, 
generalforsamling og Åbent hus arrangement, og i den forbindelse er der ikke 
indkommet kritik. Vi afventer det kommende LANparty og opstart af den nye E-Sport 
sæson, og forholder os fremadrettet til ris/ros, som det kommer i samarbejde med det 
nye udvalg og de to instruktører. 



 
2. 
Festudvalget har efter de to infomøder rekvireret navne på de interesserede potentielle nye 
festudvalgsmedlemmer. Dennis Aldahl vil i uge 36 indkalde dem til et møde, hvor målet er, 
at nedsætte et udvalg, organisere sig - måske i en helt ny form - og begynde at planlægge 
Byfest 2019. 
Julefrokosten den 17/11 er planlagt. Billetsalget starter snarest og flyere deles ud til de 
erhvervsdrivende i lokalsamfundet. 
 
3. 
Der har været stor interesse for at starte Revy traditionen op igen i Løgstrup i LGIF-regi. Den 
opfordring har vi grebet, og der er indkaldt til infomøde herom den 3/9 kl. 19.00 i hallen. Alle 
er velkomne. 
 
4. 
Dagsorden til fællesmøde den 25/9-18 kl 19.00-21.00 i Løgstrup Hallen: 

1. Meddelelser 
2. Status fra hvert udvalg 
3. Online tilmelding - status v/Dorte 
4. Sponsor-procedure i LGIF fremadrettet v/sponsorudvalg 
5. Evt. 

 
5. 

● Badminton: 
Efter et opslag med et nødråb er der nedsat et nyt badmintonudvalg - foreløbig med 
2 medlemmer (Malene Errebo og Søren Vinter) 
Malene træder desuden til som træner for de yngste. 
Line Larsson hjælper dem i gang og står til rådighed med sparring. 
De har annonceret opstart af ny sæson onsdag den 29/8 

● Fitness: 
Der skal findes en ny daglig leder af fitness, da Majken Havtorn ønsker at stoppe. 
Majken har informeret instruktørerne om sin beslutning. Vi drøftede herunder også 
Fitness fremtidige status/maskinernes status. SV foreslog at vi får lavet en fast 
serviceaftale med et firma, der tager sig af alle maskinerne. 

 
6. 
Festudvalgets tidligere indkøbte musikanlæg er flyttet over i den gamle børnehave. Her kan 
den benyttes af de hold, der skal undervises der med undtagelse af den uge, hvor Byfesten 
står på. 
 
7. 

● AK ønskede at følge op på Persondataforordningen (GDPR) - Dorte har modtaget 
information og vejledning herom. Punktet kommer med på næste bestyrelsesmøde. 

 
 

Referent: Anne-Mette Navntoft 


