
Referat af bestyrelsesmøde 
 
Torsdag den 24. Oktober 2019 kl. 19.00-21.00 i Løgstrup Hallen 
 
Fremmødte: Kirsten, Dorte, Per, Majken, Anders Kristian, Steffen og Anne-Mette 
Afbud fra: - 
Referent: Anne-Mette 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse/opfølgning fra sidste møde 
2. Meddelelser 
3. Aktivitetsdag 2020 - delvis planlægning af det videre forløb omkring dagen. 
4. Leder arrangement 2020 
5. Evt. 

 
 
1.Godkendelse/opfølgning fra sidste møde: 

● Spinning havde til fællesmødet anmodet om en gennemgang af alle cykler. Alle 
cykler plus de to i fitness er nu gennemgået af Fitness Engros. Pris inkl 
småreparationer er ca. 5500,- kr. 

 
2. Meddelelser: 

● Netværksmøde i Frederiks - Kirsten og Dorte deltog. Møderne er meget givende for 
alle deltagende foreninger. DGI var til stede og holdt et oplæg om tilgange til 
bestyrelsesarbejde. Næste netværksmøde er i LGIF den 15/4-2020. 

● Viborg Idrætsraad og Dansk Idrætsforbund samarbejder om et kursusforløb med 
temaet “Rekruttering og Fastholdelse af frivillige” med formålet at 
bestyrelser/foreninger kan lægge en strategi for ovenstående. 

● Der har været en episode med en ung fyr på en scooter, der har kørt græsset op 
mellem baner og Multiparken. Flere personer har observeret ham, nogle har 
konfronteret ham, og der er taget kontakt til bestyrelsen efterfølgende. Vi har 
efterfølgende fået en god formodning om, hvem personen er, men i første omgang 
håber vi, at det har været advarsel nok, at han er blevet bekendt med at borgerne i 
byen er opmærksomme, fordi det er i Løgstrup borgernes interesse, at der passes på 
anlægget og Multibanen. 

● Kirsten har deltaget i et møde med festudvalget, hvor der blev drøftet og afstemt 
forventninger i forhold til LGIF´s holdning om aldersgrænse for deltagelse til den 
årlige Sommerfest og Julefrokost, som afholdes hvert år af LGIF og arrangeres af 
LGIF´s festudvalg. Kirsten fornemmede, at der var bred enighed om den generelle 
holdning. AK har på vegne af festudvalget undersøgt forholdene omkring 
udskænkning af alkohol i forbindelse med de to fester, hvilket har bekræftet, at LGIF 
tager alle korrekte forholdsregler i forbindelse med den spiritusbevilling, vi har. Det 
blev også bekræftet, at LGIF ikke kan holdes ansvarlig og miste spiritusbevillingen, 
hvis f.eks virksomheder uden vores vidende medbringer en ung under 18 og en 
voksen køber alkohol til denne person. Det er godt at vide, og LGIF´s holdninger blev 
derefter drøftet i bestyrelsen. Et flertal i bestyrelsen konkluderede, at “vi skal som 
forening være opmærksomme på, at der er andre, der er opmærksomme på os. 



Derfor skal vi handle og agere - ikke kun ud fra regler og paragraffer - men også ud 
fra et moralsk ansvar. Hvis en virksomhed vælger at tilmelde en person under 18 år 
til f.eks. julefrokost, og det er uden vores vidende, handler vi i LGIF stadig i god tro. 
Det vil da være en beslutning, som virksomheden selv har taget, dermed fritages 
festudvalget for ansvar, og virksomheden er selv ansvarlig for deres valg. De to 
fester er lukkede “voksen”fester, og hvis dørene lukkes op for udefrakommende i 
løbet af aftenen, er det vagternes og/eller festudvalgets ansvar, at der ikke lukkes 
unge under 18 år ind”. AM kontakter festudvalget med et forslag, som AK havde til en 
formulering på diverse opslag og annoncering. 

● AK havde en forespørgsel fra festudvalget på en ny bar til LGIF. Der er lavet 
tegninger og indhentet tilbud på ca. 10.000 kr. Bestyrelsen har godkendt 
anmodningen. 

● Revy infomøde d. 4/11 - revyholdet håber på, at nye ansigter dukker op og er klar på 
at deltage i næste års revy. 

● Cykelholdet har rettet henvendelse til spinning - de vil gerne cykle samlet på et dertil 
oprettet hold henover vinteren - evt med Karin og Frank som instruktører. Spinning 
aftaler selv nærmere med Cykelholdet. 

 
3. Aktivitetsdag 2020 - kend din forening 

● Datoen er endeligt fastsat til søndag d. 23/2 kl. 9.00-12.30 
 

4. Lederarrangement 18+ i 2020 
● Datoen er fastsat til lørdag d. 18/1-20 
● De første opgaver er fordelt mellem Kirsten, Majken og AM. 

 
5. Evt. 

● Status på reklameskærm ud mod indgangen til hallen og fitness med placering i 
fitness. - AM kontakter Thomas Skall, der har bestilt den. 


