
Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9/5-2022 kl. 19.00-22.30

Deltagere: Steffen, Mette, Katarina, Heidi, Pernille og Anne-Mette

Referent: Anne-Mette

Dagsorden:

1. Opfølgning på sidste mødes referat (d.24/4-22)
2. Siden sidst:

● Noget nyt siden sidste møde?
3. Økonomi og styring af tilmelding/kontingent - status - og herunder også:

a. Bestyrelsens gennemgang af årsregnskab 21/22
b. Bestyrelsens gennemgang af Budget 22/23

4. Planlægning af ordinær generalforsamling d. 17/5-22 - herunder:
● Bestyrelsens drøftelse af formandens beretning
● Overblik over kandidater til bestyrelsesposterne inkl. suppleanter
● Overblik over de praktiske opgaver

5. Behandling af forespørgsel fra Borgerforeningen på tilskud til udskiftning af flagstænger fra træ til glasfiber
6. Behandling af forespørgsel fra diverse virksomheder på firmaaftale ifm træning i fitness
7. Eventuelt

Ad1 Opfølgning på sidste mødereferat.

● Ingen kommentarer.

Ad2 Siden sidst.

● Spinning: begge instruktører har sagt endeligt ja, tilmeldes kursus i oktober og november. Rasmus
Dudeck giver dem øvetimer, så de har noget at starte op med.

● Heidi har søgt om 22.500 ved Andelskassens fond til et Teqball bord - afventer svar.
● Repræsentantskabsmøde ved Viborg Idrætsråd: Steffen og Katarina deltog - Viborg Idrætsråd

afholder afholder workshop med Thomas fra BT Padel ifm. at søge midler hjem - de kontakter
Steffen mht invitation.

● Halfordelingsmøde er afholdt og alle tider er gået op.
● Tennis er oprettet og sæsonen er i gang.

Ad3 Økonomi og styring af tilmelding/kontingent - status - og herunder også:

○ Bestyrelsens gennemgang af årsregnskab 21/22 - godkendt af bestyrelsen

○ Bestyrelsens gennemgang af budget 22/23 - godkendt af bestyrelsen

● Fitness: af det hensatte beløb trækkes udgifter til dør og anskaffelse af rekvisitter fratrækkes på

samme konto både i dette regnskabsår og fremadrettet.

● Vi står med en stor udfordring i at inddrive kontingent - det er udvalgene og trænerne, der står med
frustrationerne over at skulle tage direkte kontakt igen og igen til medlemmer/forældre, der ikke
har tilmeldt sig selv eller deres barn - det er ikke rimeligt, og der går for meget tid med det. Efter
drøftelser frem og tilbage har bestyrelsen besluttet, at der fremadrettet varsles opkrævning af
gebyr ved for sen betaling af kontingent. Gebyret bliver 100,- kr gældende alle aktiviteter.
Udvalgene informeres.

● Pernille undersøger mulighederne for at få assistance til kasserer-opgaverne hos Viborg Idrætsråd
og DGI, da det er for stor en arbejdsbyrde ift at forene det frivillige arbejde med familie/fritid.
Resten af bestyrelsen anerkender, at det er en stor post, der er tung at løfte efter Dorte - ikke midst
fordi den udover de alm økonomiopgaver også indeholder rigtig mange henvendelser fra udvalg,
trænere, instruktører og medlemmer. En enig bestyrelse finder det vigtigt, at Pernille bliver aflastet i
opgaverne hurtigst muligt. Derudover har bestyrelsen besluttet, af kassererposten honoreres med
10.000,- kr. for regnskabsåret 2021/22 grundet at det har været en stor post med mange timers



arbejde - bla. pga. overgangen til Conventus. Fremadrettet spår Pernille, at netop Conventus
kommer til at lette kassererens opgaver væsentligt.

Ad4 Planlægning af ordinær generalforsamling d. 17/5-22 - herunder:

● Bestyrelsens drøftelse af formandens beretning

○ Katarina laver videooptagelse af formandens beretning, så den efterfølgende kan lægges op

på hjemmesiden som en del af vores synliggørelse af LGIF.

● Overblik over kandidater til bestyrelsesposterne inkl. suppleanter

○ Der blev igen drøftet forskellige kandidater. Flere er i spil.

● Overblik over de praktiske opgaver

○ Forplejning bestilt hos Tommy.

○ Dagsorden og indkaldelse er udsendt rettidigt.

○ AM kontakter Tommy mth projektor og lærred, der skal bruges til fremlæggelse af regnskab.

Ad 5 Forespørgsel fra Borgerforeningen på tilskud til udskiftning af flagstænger fra træ til glasfiber

● Efter en drøftelse har bestyrelsen besluttet at afslå forespørgslen. På baggrund af, at det nuværende
regnskabsår er afsluttet, at der i det kommende regnskabsår budgetteres med et underskud, og at vi
næsten lige har doneret 10.000 kr. til en udvidelse af Borgerforeningens julebelysning, føler vi ikke
at vi kan forsvare over for vores medlemmer at donere penge til Borgerforeningen igen.

Ad6 Forespørgsel fra diverse virksomheder på firmaaftale ifm træning i fitness

● Udskydes til næste bestyrelsesmøde

Ad7 Eventuelt

● På baggrund af en opfordring tages tidspunkterne for, hvor hvornår musikken er slukket i fitness, op
med Kim, der er daglig leder.

● Vi har modtaget en invitation til reception til 100-års jubilæum i Mønsted d. 11/6-22. Grundet
Byfest i Løgstrup i den weekend, vil der ikke være deltagelse fra LGIF’s bestyrelse, da vi vil prioritere
vores ressourcer og tilstedeværelse der.


