
Referat af fællesmøde 
Mandag den 10. December 2018 kl. 19.00-21.00 i Løgstrup Hallen 
 
Fremmødte: Repræsentanter fra Fodbold senior, Håndbold, Badminton ungdom, Fitness, 
Spinning, Gymnastik, Løbeklubben, Festudvalget, Badminton senior, Cykelklubben, 
Sponsorudvalget og Kirsten, Dorte, Linda, Thomas, Steffen og Anne-Mette fra bestyrelsen. 
Afbud fra: Fodbold ungdom, Go’nat Idræt, E-Sport og Anders Kristian fra bestyrelsen. 
 
Dagsorden: 

1. Meddelelser  
2. Status fra hvert udvalg 
3. Lederarrangement den 19/1-19 
4. Fremtidig fokus på temaer 
5. Evt. 

 
1. Meddelelser: 

● Skærm købes til vinduesparti i fitness. Skærmen vil vende ud mod facaden og 
indeholder reklamer og anden information. Thomas Skall administrerer skærmen 
såvel som den nuværende skærm i hallens indgangsparti. 

● Synliggørelse af frivilligheden ved at fortælle “de små gode historier”. Steffen 
Vestergaard og Jakob Harrestrup samarbejder i skrivende stund om at lave 
interviews med udvalgte frivillige - det være sig tilfældigt udvalgte trænere, 
instruktører, udvalgsmedlemmer osv. De forskellige interviews vil snarest begynde at 
dukke op med jævne mellemrum på LGIFs officielle Facebookside. 

● Onlinebetaling via hjemmesiden - Dorte afventer DIBS betalingsservice - udvalgene 
får nærmere info, så snart vi går i luften. 

 
2. Status fra hvert udvalg: 
Fodbold senior v/Jakob Mikkelsen: 

● Pt kun indendørs fodbold fredag aften. 
● Efter at Jakob har deltaget i møde via Viborg Idrætsraad, ser han af forskellige 

årsager ikke mulighed pt for at skaffe midlerne til at etablere en kunststofbane i LGIF. 
Alternativet vil derfor fortsat blive at leje sig ind i vinterhalvåret. 

Fodbold ungdom 
● er ikke repræsenteret til fællesmødet, men Jakob kan berette, at der er nedsat en 

styregruppe i forbindelse med Løgstrup PokalCup, så det ikke er Frank alene, der 
står med det. 

● Der satses på minimum 125 hold og max 150 hold. 
● Der er bred opbakning lige fra U8 til U16. I år kører det som først planlagt, men der 

kigges næste år på muligheden for, om pigehold kan deltage. 
Fitness v/Kim Rasmussen: 

● Pt ca 265 medlemmer 
● Øget fremmøde pga årstiden. 
● Der er fundet fast rengøringspersonale - 3 personer. 
● Har mistet endnu en instruktør, men alle vagter er fortsat dækket ind. 
● Har 2 potentielt nye instruktører på hånden. 



● Rammes løbende af reparationer. Reparerer selv det meste. Pedan har for nylig 
gennemgået alle maskiner. 

● Holdtræning i stil a la bodypump/puls/intervaltræning stiler efter opstart i februar, men 
instruktørerne laver selv træningskonceptet, så Kim afventer et udspil fra dem. 

● Fitness ville gerne have afviklet et Åbent Hus arrangement via DGI, men nåede ikke 
tilmelding. Kim påtænker at lave et lignende arrangement på egen hånd. 

Volleyball v/Kim Agerholm: 
● Pt kun 3 deltagere - holdet søger nye deltagere - ellers lukkes der ned. 
● Nogle er rykket ind på andre hold - primært SIK for at spille på et højere niveau. 

Badminton v/ Søren og Malene Errebo: 
● Ca. 20 tilmeldte og det har nok fundet sit leje. 
● Søren og Malene anmoder om at komme på trænerkursus - evt primo januar via DGI. 
● Forældre/barn arrangement i oktober blev aflyst pga for få tilmeldte. 

Håndbold: 
● Kim og Jens stopper i udvalget til jul. Marianne stopper til sommer. 
● Der skal findes nye medlemmer til udvalget snarest muligt. Forslag: evt indkald 

forældre mm. til info-møde 
● Nogle af holdene glæder sig til oprykning og dermed mere udfordring. 
● Totalhåndbold - stævne for U6+U8+U10 i den kommende weekend. 
● Der blev forespurgt på håndtering af personfølsomme oplysninger i forbindelse med 

børneattester. Attesterne indhentes nu på alle trænere. De kan udfyldes og 
indhentes elektronisk på www.politi.dk 

Gymnastik v/Dan: 
● Junior springholdet er lukket ned pga for få tilmeldte. 
● Positiv respons fra resten af holdene - både børn og voksne. 
● Forårsopvisning er den 31/3. KVIK stiller der med et opvisningshold. 

Spinning v/Henrik Glintborg: 
● 2 hold kører mandage og torsdage kl. 18-19 
● 3 seniorhold er fuldt bookede. 
● Defekt cykel skal repareres. Snarlig gennemgang af alle cykler -> måske i forbindelse 

med flytning til nyt lokale. 
● Flytning over i den gamle børnehave ventes at blive efter sæsonafslutning. 

Badminton senior v/Peter Mandrup: 
● Få ledige baner i de sene tider. 
● Badmintonarrangement den 28/12 kl. 9.30-12 for alle, der har lyst til at prøve 

badminton på motionsniveau. 
● Intern julefrokostarrangement den 18/12 

Løbeklubben v/Susanne Kirkegaard: 
● Afslutter Walk´n Run holdet i den kommende weekend. 
● Nyt Walk’n Run hold starter op i marts. 
● Løbeholdene holder ikke juleferie men fortsætter uændret. 

Cykelklubben v/Henrik: 
● Henrik er trådt ind i udvalget i stedet for Lars Bang. 
● Mountainbike sæsonen er i fuld gang lørdage og tirsdage i skove, på stier og på veje. 
● Der er dog ikke så stor stabilitet pga vejret pt. 
● Til april startes op på landevejene igen. 



Festudvalget v/Dennis Aldahl: 
● Julefrokosten i november blev en succes med 335 betalende deltagere - med stor 

opbakning fra de private, selvom de var sene til at komme ud af busken. 
● Overskuddet fra julefrokosten kendes endnu ikke. 
● Byfest 2019 bliver i uge 24 med Lokaldysten indlagt om torsdagen. 
● Julefrokost 2019 bliver lørdag den 16/11-19. 
● Der er pt 9 i det nye festudvalg - derudover Jakob og AM fra det gamle festudvalg på 

sidelinien. De nye medlemmer har masser af nye gode ideer, og den kommende 
Byfest er næsten planlagt. 

Sponsorudvalget v/Jakob Mikkelsen: 
● Udvalget er i gang. 
● Jakob opfordrer til, at alle udvalg henvender sig nu,  hvis der stadig er nogen, der har 

ønsker til anskaffelser, der skal skaffes sponsorer til. 
● Kontaktinfo Jakob: Jakob.mikkelsen@lego.com - mobil 30102771 

 
3. Lederarrangement den 19/1-19 

● Invitation følger snarest med info om indhold 
● Alle udvalg bedes opfordre alle til at melde sig til, når invitationen formidles videre. Vi 

vil gerne have så mange som muligt med - også dem, der aldrig før har deltaget. 
● Arrangementet er tiltænkt dem, der HAR hjulpet i den forgangne periode - altså de 

frivillige trænere, instruktører, hjælpetrænere, udvalgsmedlemmer osv, der har gjort 
en indsats, siden vi afholdt lederarrangement sidste år i januar.  

● I denne forbindelse rykkes alle udvalg igen for lister over alle de frivillige unge under 
18 år, så bestyrelsen kan arrangere noget særskilt for dem. Send listen til 
Anne-Mette snarest muligt. 

 
4. Fremtidig fokus på temaer 

● Bestyrelsen foreslår, at vi fremadrettet har fokus på forskellige temaer og emner til 
vores fællesmøder, men er det relevant? 

● Udvalgene synes umiddelbart, at det er en god ide, og bestyrelsen påpeger, at 
ideerne og ønskerne til temaer og emner, skal komme fra udvalgene selv. Derefter vil 
bestyrelsen sætte rammerne for et fællesmøde med evt et inspirationsoplæg, 
workshops osv. 

● Der blev af udvalgene drøftet forskellige mulige emner: 
○ Inspirationsoplæg fra andre foreninger 
○ Arbejde på tværs af alle udvalg med at arrangere en messe/try day 
○ Arbejde med strukturering af foreningen - feks i forhold til kontingenter, 

kommunikation osv. 
Bestyrelsen lægger heraf op til, at der på næstkommende fællesmøde arbejdes med 
ideen om at afholde en messe/try day. Vi påtænker at afholde messen i efteråret 
2019. Punktet bliver det primære punkt på dagsordenen til fællesmødet i marts 2019. 

 
5. Evt: 

● Dennis forespørger, om man kan overveje aldersgrænsen på de 16 år i fitness. Det 
blev drøftet med Kim, og han viderebringer ønsket, men ved også, at der blev gjort 
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mange overvejelser omkring netop dette, da fitness startede op. Og argumenterne for 
ikke at sænke aldersgrænsen er mange. 

● Peter Mandrup har en meddelelse fra hallen: der er efter nogle justeringer enkelte 
ledige haltider. Man kan forhøre sig hos Tommy, hvis man er interesseret i at booke 
træningstid. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Referent: Anne-Mette Navntoft 


