
Referat af bestyrelsesmøde 
 
Torsdag den 9. Maj 2019 kl. 19.00-22.00 i Løgstrup Hallen 
 
Fremmødte: Kirsten, Dorte, Linda, Anders Kristian og Anne-Mette 
Afbud fra:Thomas ; Udeblevet: Steffen 
Referent: Anne-Mette 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse/opfølgning fra sidste møde 
2. Meddelelser 
3. Sidste opgaver i forbindelse med Generalforsamlingen den 23. Maj 2019 
4. Fortsættelse af det videre arbejde omkring en aktivitetsdag i efteråret. 
5. Ide til ny aktivitet i Multiparken - vores pengegave fra Brugsen kan måske anvendes hertil. 

Steffen medbringer billeder/tegning. Punktet er udsat fra sidste møde. 
6. Evt. 

 
1.Godkendelse/opfølgning fra sidste møde: 

● Skærmen til reklamer ved indgangen til fitness er stadig undervejs. 
 
2. Meddelelser: 

● Tennis: Nøgleboks er sat op v/tennisanlægget. Gamle nøgler inddrages ikke - den 
gamle lås er fjernet. Man retter henvendelse til Dorte Jensen eller Margit Glintborg og 
betaler på mobilepay. Derefter får man kode til nøgleboks. Bookingsystem aktiveres - 
mere om de nye tennisinitiativer løbende i den nyoprettede Facebookgruppe “LG&IF 
Tennis”. Tennis hjemmeside opdateres også med de nye informationer. 

● Nye omklædningsrum forventes klar til Byfesten. Det gamle klubhus forventes 
nedrevet i juli/august. 

● Gudrun Bjerregaard og Ivan Jensen har privat doneret et tilskud på 10.000,- kr til en 
industrivaskemaskine i de nye omklædningsrum. 

● Skive Festival: henvendelse vedr mulighed for at få hjælp til oprydning på Camp. Vi 
takker nej i denne omgang - det er med meget kort varsel og det er mange personer, 
der skal samles. 

● Revy: Spilles kun en gang for publikum lørdag aften inden spisning i hallen. Holdet 
øver hver tirsdag fra nu af. 

● Repræsentantskabsmødet: en god aften, hvor Jakob fik gode rosende ord med på 
vejen, selvom han ikke løb med titlen. 

● Fitness: en forespørgsel på 2 kurser til en instruktør. Kurserne løber op i 6500,- kr. 
Det foreslås, at LGIF i stedet benytter sig af Sundhedshusets tilbud om 
kostvejledning af de sundheds- og forebyggelseskonsulenter, de kan stille til 
rådighed. Der er ikke økonomi pt til dyre kurser, hvor vi ikke kan søge om tilskud. 

● Den nye måltavle løber op i ca. 21.000 kr og hele beløbet dækkes af fondsmidler, der 
blev søgt og bevilliget, inden vi købte tavlen. 

● Sidste økonomiske drøftelser blev gjort, inden regnskabet afsluttes. Vi kommer ud 
med et underskud på ca. 17.000 kr. Det er 2.år i træk med et samlet underskud. Der 
skal findes en løsning, og der vil bla blive kontingentforhøjelser i den kommende 
sæson. Mere herom på Generalforsamlingen. 



 
3. Sidste opgaver i forbindelse med Generalforsamling den 23. Maj 2019... 

● Majken Havtorn og Per Møller har meddelt, at de stiller op til bestyrelsen. 
● Sidste lavpraktiske opgaver fordelt. 

 
4. Fortsættelse af det videre arbejde med aktivitetsdag... 

● Efter en længere drøftelse blev vi enige om, at der behøves mere tid til udvalgene til 
at gennemarbejde indholdet ordentligt. Det vil samtidig være en fordel, at det ikke 
ligger i starten af sæsonen, hvis de forskellige aktiviteter gerne vil vise noget af det, 
de har praktiseret i løbet af sæsonen. Så derfor udskydes messen “Kend din 
Forening” til foråret 2020. 

 
5. Ide til ny aktivitet i Multiparken... 

● Punktet flyttes til næste bestyrelsesmøde. 
 
6. Evt. 

● - 


