
Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 13/10-2021 kl. 19:00-22.00

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

Afbud fra: Heidi og Gitte

Referent: Anne-Mette

Dagsorden:

1. Kim fra fitness deltager i starten af mødet ang. tilbud vedr. installation/ændring af dør til Fitness, således vi kan få

Conventus til at køre bedst sammen med dørene, der skal give adgang via briksystem. v/Pernille

2. Opfølgning fra sidste møde

3. Siden sidst:

● Status på Spinning v/Steffen og AM

● Status på Go'nat idræt v/AM

● Info om Repræsentantskabsmøde d. 25/9 v/Pernille og Katarina.

● Status på Klub Kipketer v/AM

● Andet

4. OK aktivitet, bemanding af følgende datoer:

Fredag d. 5/11 kl. 14 -17

(Lørdag d. 6/11 kl. 9 - 13 er flyttet til d. 11/12)

5. Økonomi og styring af tilmelding/kontingent - status v/Pernille

6. Mulighed for at tjene penge ved Outlet-koncept iht. rundsendt mail v/AM

7. Juletræsfest i samarbejde med Borgerforeningen - tovholder findes på den og måske skal vi diskutere oplæg til indhold

v/AM

8. Leder arrangement afholdt af bestyrelsen for alle de frivillige i LGIF - dato og indhold - planlægning og orientering derom

v/AM

9. Puljeansøgninger og evt. kommende søgninger - status v/Gitte og Heidi

10. Eventuelt.

Ad1 Kim foreligger tilbud fra BE vedr. installation/ændring af dør til fitness.

● Tilbud fra BE installationer - inkl forskellige løsninger og med forskellige antal døre. Løsningen er
Conventus-samarbejdsvillig, og det er det mest optimale for os både ift. kassererarbejde,
bookingsystem og dør adgangssystem. Bestyrelsen drøfter fordele og ulemper ved vores gamle
system versus at skifte til Conventus. Og prisen for et skift drøftes grundigt. Bestyrelsen beslutter, at
vi overgår pr. 1/12 til Conventus og at vi tager imod tilbuddet fra BE installationer - dog skifter vi kun
i fitness og lader de andre døre (boldrum og klubhus) køre med det gamle system, da det ikke
behøver hænge sammen med betaling af medlemskab - mht. Conventus og kassereropgaverne, så
tages det i etaper - vi starter ud med fitness. Pernille opretter selv fra bunden i det nye system i
stedet for at lave en overførsel fra det gamle - dette for at få ryddet op undervejs i alt det gamle.
Der tages også kontakt til halbestyrelsen, så de er indforstået med, hvad vi agter at sætte i gang.

Ad2 Opfølgning fra sidste møde.

● Badminton kører stabilt med mange tilmeldte, Pernille sender liste, så Kate kan følge op på
betalinger, der er stadig ikke nedsat et udvalg til at tage sig af de praktiske ting, så Kate kan
koncentrere sig udelukkende om træningsdelen. Måske skal nogle forældre prikkes på skulderen?
AM tager en snak med Kate herom.

● Udlejning af kanoer - Christian Primdahl tager den. AM giver besked til Peter Mandrup.
● Hjemmeside: Katarina deltager i webinar sammen med Pernille for at tænke Conventus ind i

hjemmeside.



● One drive til oprettelse og arkivering af bestyrelsesdokumenter: Steffen kigger på det, da Katarina
har nok lige nu - ikke mindst med forberedelse til julefrokosten i hallen.

Ad3 Siden sidst.

● Status på spinning v/Steffen og AM:
○ Sæsonen er skudt i gang nu med 3 nye instruktører - Frank Høgsholt, Karin Jensen og

Rasmus Dudeck. De starter ud med at køre mandag, onsdag og torsdag. 2 intro-uger hvor
det kun kostede 20,- kr. Herefter koster det 35 kr.  Der har været indkøb til reparationer her
i starten - Frank har indkøbt nye dele til cyklerne, da der desværre er gået lidt pedaler og
styr. Det besluttes, at cyklerne gennemgås, og der evalueres på det efterfølgende på et
bestyrelsesmøde ift økonomien i det. AM og Steffen tager kontakt til instruktørerne.

● Status på Go’nat Idræt v/AM:
○ 8 nye frivillige har nedsat sig i et udvalg. Første arrangement bliver d. 6/11 og bestyrelsen er

meget glade for, at Go’nat idræt igen bliver en realitet. Tak til de nye udvalgsmedlemmer.
● Info fra Repræsentantskabsmøde d. 25/9 v/Pernille og Katarina:

○ Pernille og Katarina deltog. Der var snak om pulsuret igen, ellers ikke så meget nyt at
berette pt. LGIF havde ingen kandidater til at modtage hæderspriser, og aftenen bar præg af
fokus på dette.

● Status på Klub Kipketer:
○ Klub Kipketer ønsker ikke mere at være en del af LGIF. Derfor er undersiden slettet på

hjemmesiden, og de skal ikke mere opkræves kontingent.
● Andet:

○ FC Prostata - Horst kæmper videre og tror på det. Der er pt. kun en enkelt tilmelding til
holdet, men Horst vil nu tage nogle mere opsøgende tiltag for at skaffe medlemmer. Bla.
kontakt til Kræftens bekæmpelse.

Ad4 OK aktivitet bemanding i november.

● OK bemanding: Mette og Steffen deler den op imellem sig.

Ad5 Økonomi og styring af tilmelding/kontingent v/Pernille.

● Sende påmindelser om kontingentopkrævninger i uge 42 på FB - AM annoncerer ud på FB.

Ad6 Mulighed for at tjene penge ved Outlet-koncept iht. rundsendt mail v/AM

● AM foreligger bestyrelsen muligheden for at tjene et større beløb 1-2 gange om året på baggrund af
en personlig henvendelse. Vi er meget interesserede, men ikke før i det nye år. Vi kan ikke nå det nu,
men i det nye år er vi interesserede 2 gange om året. Der skal findes et ideelt sted og en
styregruppe skal nedsættes - evt kan Heidi håndplukke frivillige til en styregruppe - det er hun jo så
god til ;)

Ad7 Juletræsfest i samarbejde med Borgerforeningen v/AM

● Bestyrelsen har drøftet dette frem og tilbage. Selve ideen med en juletræsfest for byen er en god
ide, men med de opgaver vi skal løfte de næste 4 mdr. kan vi ikke finde ressourcerne til at gå med
på arrangementet i år med så kort varsel. Vi kan godt være interesserede næste år, men med
planlægning i god tid og måske i forbindelse med et Go’nat idræt arrangement. AM vender tilbage
til Borgerforeningen.



Ad8 Leder arrangement afholdt af bestyrelsen for alle de frivillige i LGIF v/AM

● Datoen fastsættes til d. 26/2-21, AM sender info ud til alle frivillige om at sætte X i kalenderen.
Invitation laves senere, når vi har styr på selve indholdet. AM og Pernille henter priser hjem inden
næste møde på muligt arrangement ifm lederfesten.

Ad9 Puljeansøgninger og evt. kommende søgninger - status v/AM

● Punktet flyttes til november måneds bestyrelsesmøde, da Heidi og Gitte er fraværende.

Ad10 Eventuelt

● Vedr. klubdragt: der skal sættes aktivt ind for at promovere. Katarina kigger efter giner og arbejder
videre med at få udstillet dragter og spillertøj. Katarina tager selv kontakt til Frank og til Tommy i
hallen..

● Der indkøbes en ny bærbar af foreningen til kassereren - den gamle har udtjent sin værnepligt.


