
Referat af bestyrelsesmøde 
 
Onsdag den 20. Februar 2019 kl. 19.00-22.00 i Løgstrup Hallen 
 
Fremmødte: Kirsten, Dorte, Linda, Thomas, Anders Kristian, Steffen og Anne-Mette 
Afbud fra: - 
Referent: Anne-Mette 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse/opfølgning fra sidste møde 
2. Meddelelser 
3. Persondataforordning - kort info fra Dorte 
4. Arrangement i efteråret på opfordring fra udvalgene - rammer og struktur for arrangementet - 

forberedelse til næste fællesmøde. 
5. Årets idrætsleder - ny struktur for indstilling hertil, orientering ved Kirsten. Overvejelser til 

indstilling gøres af alle inden mødet. 
6. Lederfest - evaluering 
7. Dagsorden til næste fællesmøde torsdag den 21. Marts 
8. Evt. 

 
1.Godkendelse/opfølgning fra sidste møde: 

● Reklameskærm i fitness ud mod indgangen til hallen: Efter anbefaling fra Bent 
(fitness) indkøber Thomas en specialskærm til reklamer. Est. pris 6300,- kr. Thomas 
køber det billigste sted. 

● “De små gode historier” fra de frivillige i LGIF: Oplæg fra Jakob Harrestrup godkendt. 
Jakob gøres til med-admin på FB-siden og poster selv opslagene efterhånden, som 
han laver interviewene. 

● Opfølgning fra novembers møde: Fodboldstævne Pokal-Cup har nu været afholdt; 
flot stævne, 147 hold deltog over 2 weekender og alt kørte optimalt. Stævnet har 
givet ca. 34.000,- i overskud. Som tidligere nævnt fordeles overskuddet med ⅓ til 
hovedforeningen. Resten fordeles ud til holdene. Næste år forestiller bestyrelsen sig 
en fordeling på 50/50. 

 
2. Meddelelser: 

● Revy: møde tirsdag den 19/3. Holdet mangler aktører på scenen, de er i fuld gang 
med at skrive. Pt er de 8, og de mangler ca. 5-6 stk. Der er annonceret efter flere på 
FB. 

● 30.000,- fra Brugsen: Jonas spørger på status. Vi undersøger nærmere ift fonde. Den 
bane vi ønsker at investere pengene i koster ca. 180.000,-kr. Pt er den målet, hvis vi 
kan finde midlerne. 

● Fonden Børnenes ven afholder et stort fødselsdags- og fundraisingshow. Fonden har 
givet flere gange til LGIF. Dorte deltager som fondsven. LGIFs støtte til 
arrangementet er 2 billetter til showet, hvor Kirsten og Peter deltager for LGIF. 

● Passiv medlemskab - girokort omdeles af bestyrelsen. Ruter fordelt. 
 
3. Persondataforordning - kort info fra Dorte 

● Kopi omdelt til alle. Evt spørgsmål eller kommentarer til næste bestyrelsesmøde. 



 
4. Unavngivet arrangement på opfordring fra udvalgene til sidste fællesmøde - rammer og 
struktur for arrangementet. 

● Udvalgsmedlemmerne blandes i grupper. Grupperne udarbejder oplæg med forslag 
til Titel på arrangement, Formål/Målsætning,Målgruppe og Koncept/Aktiviteter 

● Opfordrer til at mere end 1 fra hvert udvalg deltager 
 
5. Årets idrætsleder 

● Kirsten orienterede om ny struktur for indstilling - herunder at man ringer ind i en 
telefontid og indstiller mundtligt. 

● Bestyrelsen drøftede indstilling og stikord til mundtlig indstilling. 
 
6. Lederfest - evaluering 

● Der deltog flere end året før, og bestyrelsen har kun modtaget positive 
tilbagemeldinger på arrangementet. 

 
7. Dagsorden til næste fællesmøde torsdag den 21. Marts kl. 19-21: 

1. Meddelelser 
2. Status runde fra hvert udvalg - i korte træk 
3. Oplæg vedr arrangement i efteråret  
4. Evt. 

 
8. Evt: 

-  


