
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 22/2-2022 kl. 19.00-22.00

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

Afbud fra: -

Referent: Anne-Mette

Dagsorden:

1. Kim og Lene fra Fitness deltager for drøftelse af nyt koncept med holdtræning.
2. Opfølgning på sidste mødes referat (d. 17/1-22)
3. Siden sidst:

● Ny hjemmeside - status v/Katarina
● Fodbold ungdom+senior - status v/Steffen
● Spinning - status nye instruktører v/Pernille og Mette
● Henvendelse fra borger vedr. opstart af yoga v/AM
● Andet?

4. OK aktivitet, bemanding af nye datoer. v/Heidi
5. Økonomi og styring af tilmelding/kontingent - herunder Conventus overgang - status v/Pernille
6. Projekt Padelbaner - status fra styregruppen v/Mette og Steffen
7. Sidste opsamling på Leder-arrangement d. 26/2 for vores frivillige v/AM - herunder også en drøftelse af, hvad alternativet skal

være for de frivillige under 18 år.
8. Fællesmøde d. 24/3 - dagsorden
9. Eventuelt.

Ad1 Kim og Lene fra Fitness deltager for drøftelse af nyt koncept med holdtræning.

● Kim og Lene præsenterede nyt initiativ - holdtræning for kvinder med tilmelding i fitness 10-12
personer 18.30-19.30 om mandagen fra d. 14/3 og 10 uger frem. Kontingent 300,- kr. Det blev
besluttet, at fitness lukkes ned, mens der trænes. Kim orienterer på mail  alle fitness-medlemmer.

Ad2 Opfølgning på sidste mødes referat.

● Outlet marked - tiltaget bliver parkeret for nu - der er for mange usikre faktorer. Indtil videre leder vi
efter andre tiltag, der kan give en indtjening.

Ad3 Siden sidst:

● Ny hjemmeside - status v/Katarina
○ Grundet sygdom og andet er der lavet en plan og Katarina er nu klar til at arbejde videre

med afsæt i den.
● Fodboldafd. - status v/Steffen

○ Ungdoms-afd: det nye udvalg bestående af Martin Elgaard, Niels Brohm, Hans Tvergaard,
Rasmus Valsted og Mie Kristensen har organiseret sig og er godt i gang. Martin arbejder
primært på fodboldskolen sammen med Niels, og der er forhåbning om, at alle pladser
bliver optaget.

○ Senior-afd: Steffen Aaby har taget træner opgaven, og der er ca 20 spillere på holdet. Frank
Tylstrup afløser Steffen i hans fravær. Der er købt timer på kunststofbanen i Liseborg, indtil
banerne bliver spilleklare i Løgstrup.

● Spinning - status nye instruktører v/Pernille og Mette
○ Kamilla Bjørndahl og Katrine Tougaard har meldt sig på banen som instruktører i sæson

2022/23. De låner hver en cykel hjem og øver sommeren over. Pernille og Mette er
ansvarlige for at tilmelde dem instruktørkursus.

● Henvendelse fra borger vedr. ønske om at få betalt yoga kursus mod mulig yoga hold i LGIF regi
derefter v/AM



○ Vi takker for henvendelsen og vil gerne have mulighed for at vende tilbage. Lige pt
prioriterer vi økonomisk nogle andre initiativer, men vil gerne have mulighed for at vende
tilbage om muligt.

● Mathilde F. Andersen og og Bettina B. Hansen vil gerne starte op som trænere for et U7/U8
håndbold 3 gange i marts med gratis prøvetræning. Heidi clearer af med Rene og opslag til FB
sendes til AM.

● Håndbold ungdom har et ønske om en fælles afslutning for hele afdelingen i hallen med spisning
mm. Kim Lønstrup og Heidi er tovholdere. Pernille undersøger, hvor meget LGIF plejer at budgettere
med pr. spiller til afslutninger.

Ad4 OK aktivitet, bemanding af nye datoer v/Heidi

● Næste dato der skal bemandes er fredag d. 11/3 kl. 13 - 17. Heidi aftaler selv med Thorsten, hvornår
hun dækker et par timer ind.

Ad5 Økonomi og styring af tilmelding/kontingent - herunder Conventus overgang v/Pernille

● Intet nyt under solen - det kører pr. som det skal.

Ad6 Projekt Padel-baner - status fra styregruppen v/Steffen og Mette

● To møder er holdt i styregruppen indtil videre.
● Placering: flere muligheder blev drøftet - der er udarbejdet en plan A og en plan B, som der

arbejdes videre på.
● En projektbeskrivelse er udarbejdet og sendes til Viborg Idrætsråd.
● Bestyrelsen har drøftet finansiering, yderligere udbygning/udvikling af området på sigt. Det blev

besluttet, at der findes en pose penge i foreningens egenkapital der supplerer de fondsmidler og
puljer, som styregruppen henter til at dække de primære omkostninger ved projektet, og den
endelige sum fastsættes, når det besluttes, hvordan finansieringen skal/kan hænge sammen i LGIF’s
regnskab.

Ad7 Sidste opsamling på Leder-arrangement d. 26/2 for vores frivillige v/AM - herunder også en
drøftelse af, hvad alternativet skal være for de frivillige under 18 år.

● AM gennemgår sin tjekliste og der er styr på det hele - ingen hængepartier. Tommy er orienteret om
programmet. Der er 35 tilmeldte.

Ad8 Fællesmøde med alle udvalg d. 24/3 - dagsorden

● Fællesmøde d. 24/3 - dagsorden

1) Idrætskonsulent Tinna fra DGI laver præsentation af samarbejde og drøftelse af vores

medlemstal, fokusgrupper og fremtidsvisioner.

2) Status-runde fra hvert udvalg

3) Sidste nyt fra bestyrelsen

4) Forslag til nyt tiltag v/Maiken Bager: “at gå til forening”

5) Eventuelt

● AM indkalder med dagsorden

Ad9 Eventuelt

● -

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 24. marts kl. 19.00 i hallens mødelokale i form af et
fællesmøde, hvor også alle udvalg er repræsenteret.



Næste bestyrelsesmøde med bestyrelsen alene afholdes d. 26. april.


