
Referat af bestyrelsesmøde 
 
Tirsdag den 8. Januar 2019 kl. 19.00-21.00 i Løgstrup Hallen 
 
Fremmødte: Kirsten, Dorte, Linda, Thomas, Anders Kristian, Steffen og Anne-Mette 
Afbud fra: - 
Referent: Anne-Mette 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse/opfølgning fra sidste møde 
2. Meddelelser 
3. OK-aktivitet - nye datoer 
4. Lederfest den 19. Januar - praktiske forhold og planlægning 
5. Evt. 

 
1.Godkendelse/opfølgning fra sidste møde: 

● Projekt “de små gode historier”: Steffen forsøger en sidste gang - evt skal der findes 
en alternativ interviewer og tovholder på det. 

● Skærm ud mod indgangen til fitness/hallen: Thomas afventer en tilbagemelding fra 
Bent mht nogle tekniske udfordringer. Derefter monteres skærm og reklamering går i 
luften. 
Steffen oplyser, at der er møde i sponsorudvalg lørdag den 12/1. De tager den nye 
reklameskærm med i betragtning, når der laves udkast til 
sponsorpakker/sponsortilbud. 

● Udvalgenes positive respons på at arbejde med forskellige temaer: Messe/Tryday i 
efteråret - der arbejdes med det på fællesmødet i marts. Der blev drøftet flere 
muligheder/ideer, måder at gribe det an på og selve konceptet i en evt messe. På 
bestyrelsesmødet i februar arbejder vi med at sætte rammerne op, og så 
gennemarbejder vi det sammen med alle udvalg på næstkommende fællesmøde i 
marts. 

 
2.Meddelelser: 

● Volleyball er lukket ned. Kim m.fl. har ellers gjort en stor indsats for at trække nye til. 
Forhåbentlig kan det forsøges på et senere tidspunkt. 

● Kirsten har søgt fonde om midler til en ny tidtagertavle til fodboldbanen i hullet. 
Nyanskaffelsespris vil være ca. 25.000,- kr. I samme forbindelse aftalte vi i 
bestyrelsen, at vi maler overdækket ved udskiftningbænkene, når det er bedre vejr. 

● Dorte fortæller, at Julefrokosten i hallen er opgjort, og overskuddet er på 38.611,- kr. 
Inkl sommerfesten er det et samlet overskud på ca. 105.000,- kr i 2018. 

● I en fælles kalender, der ligger på Borgerforeningens hjemmeside, har  AM oprettet 
den kommende Forårsfest, Generalforsamling, Byfest og Julefrokost. Der linkes til 
kalenderen på lgif.dk. Udvalgene kan stadig bede om at få lagt aktiviteter ind, men vi 
må konkludere, at de oveni alle de andre opgaver ikke har haft ressourcer til eller 
ønsker om opdatere og ajourføre en kalender. 

 
3. OK arrangement i Dagli’Brugsen - nye datoer 

● 29/3: kl. 14-18 Dorte 



● 30/3: kl. 10-12 Anders Kristian kl. 12-14 Steffen 
 
4. Lederarrangement lørdag den 19/1-19 - praktiske opgaver og planlægning 

● I skrivende stund er vi på 40 tilmeldte - Dorte er forhindret og Kirsten kommer senere. 
● Mad og drikke - har Kirsten styr på 
● Vinsmagning - AM aftaler detaljerne med Nikolaj mandag i uge 3. 
● Underholdningsindslag - AK booker og aftaler detaljerne. 
● Musikanlæg og playliste - Linda og AM 

 
5. Evt: 

-  


