
Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 22/11-2021 kl. 19.00-22.00

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

Afbud fra: Gitte

Referent: Anne-Mette

Dagsorden:

1. Viborg Topcenter kommer og præsenterer en ny kontrakt - Mie fra fodbold ungdom deltager også

her.

2. Opfølgning på sidste mødes referat.

3. Siden sidst:

● Fodbold ungdom overdragelse af formandsopgaver - status v/Steffen og Pernille

● Spinning - ny kontaktperson i stedet for Steffen

● Byfestudvalgets julefrokost i hallen d. 20/11 status v/Katarina

● Lion Club lodsedler status v/Heidi

● Kend din forening/fastelavn i februar - iht forespørgsel d. 9/11 v/AM

● Evt. andet

4. OK aktivitet, bemanding af følgende datoer: lørdag d. 11/12 kl. 9-13 v/AM

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

6. Dagsorden til fællesmøde d. 9/12-21

7. Lederarrangement d. 26/2-22 for vores frivillige. Status på planlægning og invitation.

8. Puljeansøgninger og evt. kommende søgninger - status v/Gitte og Heidi (punkt udsat fra okt.

måneds dagsorden)

9. Eventuelt

Ad1 Topcenter fremmøde

● Topcenter har aflyst pga. sygdom. Forsøges flyttet til december.

Ad2 Opfølgning fra sidste møde.

● OK aktiviteten i november blev aflyst pga. sygdom.

Ad3 Siden sidst.

● Fodbold ungdom overdragelse af formandsopgaver og udvalgsposter - status v/Steffen og Pernille:
○ Frank har ønsket at trække sig med øjeblikkelig varsel fra formandsposten i fodbold

ungdom. Dermed er fodbold ungdomsudvalget opløst. Steffen overtager rollen som
tovholder på fodbold ungdom i samarbejde med Pernille. De to bestyrelsesrepræsentanter
har til hovedformål at sammensætte og køre et helt nyt udvalg i stilling i det nye år, så de
kan slippe det igen, når det nye udvalg er selvkørende.

○ I forlængelse af ovenstående var der en drøftelse generelt omkring hele den organisatoriske
opbygning, mål, værdier og ambitioner i fodboldafdelingen. Endnu en god anledning for en
stadig ny sammensat bestyrelse til at få et indblik i og sætte nye øjne på alle de forskellige
afdelinger i vores paraplyorganisation.

● Spinning - ny kontaktperson i hovedbestyrelsen:



○ Heidi og Mette har meldt sig. AM fortsætter i en overgang også men med hovedfokus på
hjælp til test og information i Conventus-overgangen i de kommende afdelinger.

○ AM indkalder til møde med aften-instruktørerne med henblik på, om der skal lægges en ny
plan for at hverve flere til aftenholdene.

○ Mette søger i sit netværk efter en livline med teknisk snilde, der kan varetage
småreparationer af cyklerne, da instruktørerne ikke har den fornødne tid og
hovedbestyrelsen hverken har kendskab til eller kan afsætte ressourcer til at reparere
cykler. Der skal findes en løsning der er holdbar. Cyklerne er gamle og slidte, og
småreparationer løbende er at forvente. Overvejelser går på at hensætte midler til løbende
udskiftning af cykler, men der skal først etableres nogle stabile hold så det kan forsvares.

● Byfestudvalgets julefrokost i hallen d. 20/11 - status v/Katarina
○ En vellykket julefrokost med ca 380 deltagere.
○ Festudvalget valgte i sidste øjeblik at flytte festen ind i den store hal, så de kunne tage flere

Corona-forbehold.
○ Festudvalget kommer på sigt til at mangle festudvalgs-medlemmer.
○ Julefrokost 2022 er fastsat til d. 19/11-22

● Lion Club lodsedler - status v/Heidi
○ Organiseret salg ved at fordele salget ud på aktiviteter og arrangementer.
○ Mulighed for at stå i Dagli’Brugsen og sælge.
○ Der laves ruter i Løgstrup, som der sættes frivillige på.

● “Kend din forening”/Fastelavn i februar - iht. forespørgsel d. 9/11
○ Vi arrangerer ikke Kend din Forening i år. Dels har hovedbestyrelsen flere meget tunge, men

spændende opgaver at arbejde med det kommende halve år. Dels har udvalgene ikke udvist
en interesse i at gentage arrangementet. AM informerer borgerforeningen om at LGIF ikke
anmoder Dagli’Brugsen om et samarbejde omkring fastelavn i år i tilfælde af, at de skulle
have lyst til at gribe bolden.

Ad4 OK aktivitet, bemanding af følgende datoer: lørdag d. 11/12 kl. 9-13 v/Heidi

● Heidi afventer OK, og bemanding er der styr på  -  der skal også sælges Lion Club lodsedler den dag.

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

● Døren i fitness blev gjort køreklar til Conventus som det første - Conventus overgang er startet i
Spinning og fitness. Herefter gælder det fodbold ungdom. Det har mødt lidt modstand i
begyndelsen, og den modstand har desværre lagt et stort pres på det arbejde, der allerede i
forvejen har krævet enorme ressourcer, men det bliver forhåbentlig bedre og nemmere
fremadrettet. Udvalgene involveres mere.

● Det er lidt af en udfordring at få allerede eksisterende medlemmer til at knytte deres betalingskort
op på deres nuværende medlemskab. Vi forsøger med at kommunikere ud igen.

● På sigt ift. kontingent er kortet koblet på automatisk opkrævning med en varsling før medlemskabet
skal fornyes, så man skal melde fra i stedet for at melde til. Det bliver meget mere selvkørende og
realistisk i tid for en kasserer på frivillig basis at afsætte ressourcer til.

Ad6 Dagsorden til fællesmøde d. 9/12-21

● Bestyrelsen har besluttet, at der ikke indkaldes til et fællesmøde, da der ikke er punkter til en
dagsorden ud over en status-runde. Mødet erstattes med et bestyrelsesmøde, som afholdes d.
16/12.



● Hvis der er nogen udvalg, der ønsker noget taget op af bestyrelsen eller som gerne vil fremlægge
noget for bestyrelsen, er man velkommen til at få det første punkt på dagsorden på
bestyrelsesmødet, og derefter forlade mødet igen. Det er man i øvrigt altid velkommen til.

Ad7 Leder arrangement d. 26/2-22 for vores ledere/trænere mm. Status på planlægning og invitation.

● Punktet flyttes til næste bestyrelsesmøde d. 16/12.

Ad8 Puljeansøgninger og evt. kommende søgninger

● Punktet flyttes til d. 16/12 og indtil da researcher alle i bestyrelsen på, hvad der evt. er af
muligheder.

Ad9 Eventuelt

● Møde med Løgstrup udviklingsråd tirsdag d. 23/11 på Rådhuset kl. 17.00  Katarina deltager som
repræsentant for LGIF..


