
Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 29/6-2021 kl. 19:00

Deltagere: Steffen, Anders Kristian, Pernille, Heidi, Mette, Gitte og Anne-Mette

Afbud fra: -

Referent: Anne-Mette

Dagsorden:
1. Opfølgning fra sidste møde
2. Meddelelser
3. Behandling af anmodning fra Fodbold ungdom om et større indkøb.
4. Planlægning, strukturering og uddelegering af ansvarsopgaver i bestyrelsen.
5. Skilte til baneanlæg - måske nye med på opgaven.
6. Badminton ungdomsafdeling - hvordan sætter vi ind for at genetablere?
7. Evt.

Ad1 Opfølgning fra sidste møde.

● -

Ad2 Meddelelser.

● LGIF blev kontaktet af Kultur og Udviklings Fællessekretariat ved Viborg Kommune om hjælp til at
bemande Paradepladsen og Atletik Stadion ifm Hærvejsmarchen med 4 frivillige i tidsrummet ca. kl.
10-21. Opgaven ville generere godt 6000,- kr. til foreningen. Enden på det blev at “aflønningen” blev
forhøjet, så vi modtager 8.600 kr. for hjælpen. En stor tak til de frivillige, der trådte til med kort
varsel igennem FB opslag.

● Liza, tovholder/tennis har fået frie tøjler til at tage nye initiativer for at generere flere medlemmer.
Hun vil muligvis blandt andet genoptage muligheden for at købe enkelttimer. Forespørgsel fra
skolen, om de må bruge tennisbanen. Bestyrelsen kontakter Liza, ift aftale og  der laves en aftale
med skolen for en periode.

● Halfordelingsmøde foregik uden udfordringer. Tid til badminton er bevaret - og så må vi se, om
ungdomsafdelingen kan starte op igen.

● Fitness har haft nogle udfordringer med nøglebrikker og fodboldtrænere ift fornyelse, men det
skulle være løst nu.

● Damefodbold forsøges startet op. Opslag på facebook har indtil videre givet nogle tilbagemeldinger,
men ikke overvældende mange. Bolden gives videre til fodboldafdelingen, når der er dannet et
overblik over de interesserede. AM er tovholder på denne.

● Repræsentantskabsmøde i hallen med deltagelse fra Heidi og AM - en god oplevelse, og der blev
drøftet flere og gode emner på tværs af foreningerne.

● FC Prostata fra Herning - møde mellem AK og Horst for 3 uger siden - foreningen indkalder til et
møde i hallen d. 10/10 hvor der inviteres til opstart af fodbold for prostatakræftramte. Der er fundet
trænere allerede, og der er god basis for, at der kan dannes et hold. De skal træne og spille på
normale vilkår, altså ved at betale kontingent. AK er tovholder på denne, og AK modtager
annoncemateriale til FB og hjemmeside.

● Festudvalget: har efterhånden gjort regnskabet op fra sommerfesten og kommer ud med et
overskud på ca. 40.000 kr. Det er overvældende og delvist  også Brugsens fortjeneste. Festudvalget



overrækker uddeler Jonas Jensen en erkendtlighed og Mette Baagøe gør det samme på vegne af
LGIF med tak for et godt samarbejde og et held og lykke fremover med de nye udfordringer.

Ad3 Behandling af anmodning

● Fodbold ungdom har ansøgt bestyrelsen om at investere i et VEO kamera, som skal optage alle
fodboldkampene. Pris vil samlet være 16.309,- kr. ekskl. moms og derefter 4.500 årligt i
abonnement for lagerplads mm. Efter flere overvejelser og drøftelse har bestyrelsen besluttet, at
det grundet, at vi lige er kommet ud af et Corona år, og at vi skal have vendt skuden igen og lagt
afstand til opkrævning af passiv kontingentopkrævning og indsamling af penge for at holde skindet
på næsen, afslås. Der er også i bestyrelsen tvivl om, hvorvidt behovet er stort for et sådan kamera,
men det er bestyrelse selvfølgelig åben for at undersøge nærmere på et senere tidspunkt.

Ad4 Planlægning, strukturering og uddelegering af ansvarsopgaver i bestyrelsen.

● Bestyrelsen fik drøftet uddelegering af ansvarsopgaver. Der lægges op til, at der sættes mere tid af
til en mere detaljeret uddelegering, hvis det ønskes af nogen undervejs i bestyrelsesarbejdet.

Ad5 Skilte til baneanlæg - måske nye med på opgaven.

● Det aftales, at bestyrelsen under næste bestyrelsesmøde udarbejder tekster så der kan bestilles skilte til
baneanlægget. AM supplerer op med FB opslag, når skiltene sættes op.

Ad6 Badminton ungdomsafdeling - hvordan sætter vi ind for at genetablere?

● Gitte opretter os på Sports Coach efter gennemlæsning af betingelser for at registrere os.
● Vi annoncerer igen på Facebook (AM laver opslag) og håber på at finde en evt. tilflytter, der går med

skjulte kompetencer og lysten til at være træner.

Ad7 Evt.

● Drøftelser om et bedre online tilmeldingssystem, der optimerer vores overblik over betalende
medlemmer og ikke-betalende medlemmer. Pernille undersøger mulige løsninger. “Kampklar”
kunne være et muligt system, der kunne være godt at få integreret i klubben.

● Pernille foreslår, at vi undersøger, om der er basis for at lave en aktivitet med “lørdags-tummel” i
hallen. AM laver FB opslag/afv Pernille. Go’nat idræt kontaktes samtidig med opfordring til at sætte
kommende datoer af hurtigst muligt, for at få gang i aktiviteter, der kan genoprette fællesskab og
aktivitet blandt børn i skolealderen i Løgstrup og omegn.


