
Referat af bestyrelsesmøde 
 
Onsdag den 26. Februar 2020 kl. 18.30-19.30 i Løgstrup Hallen 
 
Fremmødte: Kirsten, Dorte, Majken, Steffen, Anders Kristian og Anne-Mette 
Afbud fra: Per 
Referent: Anne-Mette 
 
Dagsorden: 

1. Meddelelser 
2. Evaluering af lederfest 
3. Evaluering af “Kend din forening” - arrangementet 
4. Bemanding til kommende OK - aktivitet 
5. Evt. 

 
1.Meddelelser: 

● Kirsten deltog i Temadag d. 25/1. Der var knap 60 deltagere, og der blev arbejdet i 
grupper. Det var en udfordring at være alene afsted, da der skulle udarbejdes en 
strategi, som skal præsenteres på Viborg Teater i marts. 

● Anne Hvass tog en masse billeder under Foreningsmessen - de bliver sammensat til 
en film, der bla bliver brugt i forbindelse med en indstilling til “Årets Idrætsforening” 
Kirsten er ved at lave indstillingen. Filmen vil muligvis også blive brugt i forbindelse 
med promovering af klubben. 

● Multiparken: 
○ Sejlet er revet i stykker af vind og vejr. Det er dyrt og bliver nok ikke erstattet 

af et nyt. 
○ Steffen har pga travlhed alligevel ikke mulighed for at udgrave og anlægge 

den kommende cykelbane. Anders Kristian kigger på fonde og muligheder for 
at søge disse. 

● Dahl Pedersen PokalCup har genereret et overskud på ca. 32.000,- kr. Overskuddet 
fordeles med 50% til Hovedforeningen og 50% til Fodbold Ungdom. 

 
2. Evaluering af lederfest: 

● Lederarrangementet gik som håbet godt. Antallet ligger stabilt og der er nye ansigter 
hver gang. 

 
3. Evaluering af “Kend din Forening” 

● Arrangementet gik over al forventning. Fremmødet var stort og Dagli’Brugsen var 
også mere end tilfreds i forhold til Fastelavn og tøndeslagning. 

● Planlægningsfasen skal organiseres bedre, så opgaverne uddelegeres mere ligeligt. 
Vi drøftede en gentagelse til næste år med en udvidelse af arrangementet. 

 
4. OK - aktivtet 

● OK aktivitet d. 29/3 i forbindelse med Forårsopvisningen - Majken 
 
5. Evt. 

● Ingen punkter 


