
Referat fra bestyrelsesmøde den 28/10-2020 kl. 19:00 i Løgstrup Hallen 

Fremmødt: Dorte, Kirsten, Anders Kristian, Majken og Anne-Mette 

Afbud fra: Per og Heidi 

Referent: Anne-Mette 

Dagsorden: 

1. Godkendelse/opfølgning fra sidste møde 
2. Meddelelser  
3. Status i forhold til COVID-19 restriktioner, og overvejelser omkring kommende 

arrangementer i LGIF. 
4. Henvendelse fra Horst Miesbauer omkring opstart af “Klub Prostata” i Viborg området. 
5. Evt. 

 

1. Godkendelse/opfølgning fra sidste møde. 
- Håndbold senior har selv fundet tøj - Heidi fik accept til at senior måtte anskaffe sig tøj fra 

et andet firma.  
- AM arbejder på ny hjemmeside. Processen går i gang når hun har møde med Jens. 

2. Meddelelser: 
- Indvielses arrangement af Seier Park var en god oplevelse, der var god opbakning fra byen 

og Lars med frue var imødekommende og tog godt imod initiativet.  
- Kirsten og Dorte har deltaget i netværksmøde d. 22/10 i Løgstrup. Et af hovedemnerne var 

kasserer rollen. Der er en generel tendens til at en revisor overtager denne rolle.  
- Lindy Aldahl arrangementet gav et overskud på 7000 kr. med kun 66 deltagere. Måske 

afholdt COVID-19 mange fra at møde op. Arrangementet var en del af et samarbejdet med 
Løgstrup Borgerforening. 

- Juletræsfest skulle have været planlagt sammen med Borgerforeningen. Her lægges der nu 
op til, at der holdes et alternativt julearrangement, hvor der med hestevogn omdeles 
Corona venlige slikposer ved dørene af julemanden. Udgifterne deles 50/50 med 
Borgerforeningen. Heidi er tovholder på vegne af bestyrelsen. 

- Fitness retningslinjer er nu ændret igen så der må være maks 45 i fitness lokalet. 
- Senior gymnastik er nu under gymnastik afdelingens paraply. Bente der er ny instruktør har 

haft ca. 25 deltagere indtil videre.  
- Baby-sanse-motorik-hold med Stinne som instruktør har haft en god opstart det næste hold 

starter snart op, og holdet er fyldt op. Stinne ønsker også at starte et børneyoga hold op, da 
hun lige har taget uddannelsen. AM har drøftet muligheden med Stinne om at komme ind 
under gymnastik afdelingen. AM har formidlet kontakt mellem Stinne og Winnie fra 
gym-udvalget. 

3. Status i forhold til COVID-19 restriktioner, og overvejelser omkring kommende arrangementer i LGF 
- Alle aktiviteter gør deres bedste og får tingene til at fungere. 
- Badminton motion har rykket rundt på spilletid og fået det hele til at gå op.  
- Spinning senior har delt sig op. 



- Leder arrangement og fastelavns arrangement bliver desværre nok ikke en realitet i 
begyndelsen af 2021 som ellers planlagt. Pt. er det heller ikke godt ud med det store Dahl 
Cup, som fodbold ungdom plejer at afholde over to weekender.  

- Omklædning + bad: Det blev drøftet hvorvidt der skal ske en foreløbig nedlukning. I første 
omgang vedtog bestyrelsen at der skal laves en hygiejne station i hvert omklædningsrum, 
så medlemmerne selv spritter af efter sig. (I skrivende stund er denne beslutning dog 
ændret til at omklædning + bad er lukket ned til 2/1-2021) 

4. Henvendelse fra Horst Miesbauer omkring opstart af “klub prostata” i Viborg området 
- Horst er mangeårigt medlem og spiller fodbold med “veteranerne” i Løgstrup - Horst 

ønsker at bruge LGIF som base til opstart og tilblivelse af klub prostata - mere info herom 
kan findes på hjemmesiden hos DBU. Anders Kristian bliver kontaktperson og bestyrelsens 
repræsentant.  

5.   Evt. 
- Dorte + revisor har igen ansøgt COVID-19 hjælpe puljen. Der forventes svar i december.  


