
Referat af fællesmødet, mandag den 19. marts 2018 
Afbud: Jens (Håndbold), Peter (Motions badminton), Grethe og Anne-Mette 

Orientering fra afdelingerne: 

Fodbold Junior (Fleming): 

- Indendørssæsonen er afsluttet 
- Vejret har drillet lidt, hvilket har betydet at enkelte hold 

har været nødsaget til at købe træningstid på 
kunstgræsbaner. Klubben betaler 50% når der skal 
trænes på kunstgræsbaner, resten betaler spillerne selv 

- Når der er tale om kampe der skal spilles på kunstgræsbane, så betaler 
klubben 100 % 

- Fodboldskolen bliver igen til noget i Løgstrup, alle 32 pladser er solgt, 
arrangementet er i uge 27. 

 

Badminton, junior (Line): 

- Stille og rolig sæson 
- Piv hyggelig afslutning 
- Line træder ud af udvalget efter 13 år. Line går ikke ud af udvalget pga. 

uoverensstemmelser, da Line er eneste i udvalget. 
- Der efterlyses nye trænere til at træne alle de glade og engagerede 

badmintonbørn, pt. ser det ikke lovende ud for den kommende sæson. 
- Line har sendt brev ud til alle børnene med besked om, at der mangler 

trænere / leder til den kommende badminton sæson. 
- Jakob forslog mere pro-aktivitet i processen med at finde nye trænere / 

ledere generelt. 

Fodbold, senior, (Jakob): 

- Kunstgræsbane er et stort ønske. 

 

Cykelsport, (Poul Erik) 

- Færdig med at køre MTB  for denne sæson – officielt. Dog er der nogle der 1

ønsker at køre MTB hele året. 
- For de der ikke kører MTB hele året, så starter racersæsonen lørdag den 

24. marts. 
- Der er ca. 60 medlemmer i cykelafdelingen. 
- Over vinteren har klubbens medlemmer blandt andet kørt Vinter cup, som 

er orienteringsløb for hold bestående af to kører. 
- Da Løgstrup afholdte løbet var der 48 hold tilmeldt. 
- Alt så som det plejer…. 

Festudvalget, (Dennis): 

- Det lakker mod enden for fester i regi af LGIF. Der arbejdes pt. på 
sommerfest og julefrokost. Som det ser ud nu, bliver der ikke arrangeret 

1 Mountainbike  



flere, da ressourcerne i festudvalget ikke længere er tilstede. Der mangler 
også her personer der kan supplere. 

- Jakob er blevet ”genindkaldt” som menig i festudvalget. 
- Der mangler ”personale” til bemanding af aktiviteter til sommerfesten, den 

sædvanlige bemandingsoversigt vil blive sendt ud / lagt på Facebook. 

Gymnastik: 

- God opvisning den 18. marts, flere deltagere end forventet. 
- Udvalget evaluerer året og arrangementet senere. 
- Flere medlemmer af udvalget er på vej ud. 
- Sidste træning er i indeværende uge. 

 

Fitness, (Maiken): 

- Tingene går som de skal 
- Der er pt 322 medlemmer i Fitness. 
- Dårligt vejr er godt for fitness => så kommer de i fitness. 

 Volleyball: 

- 14 betalende, samt 3 talenter. Incl. Viborg er der 35 spillere. 
- Det går fint. 

 

Løb, (fødselsdagsbarnet Sussane): 

- Pt. ikke så mange der møder op – måske grundet vejret. 
- Nye hold starter op søndag den 25. marts (walk`n run, 10 km, ½ maraton) 
- Der støder flere løbere til fra Hjarbæk. 

 

Badminton, motion (Peter): 

- 10. april er der klubmesterskab 
- Forslag om at flere af disse rutinerede badmintonspillere måske kunne 

træde til som trænere for ungdomsspillerene, Line træder måske op til den 
middag der slutter klubmesterskabet af. (de skal alligevel have sild) 

 

Sponsorudvalget, (Jakob): 

- Jakob orienterede om, at han sammen med Kim Kristensen har lavet et 
sponsorudvalg. På der foregående bestyrelsesmøde præsenterede Jakob 
et oplæg til udvalget arbejde. 

- Udvalget ønsker, at det skal blive mere synligt for klubbens sponsorer at se 
hvad det er de betaler til. Dette kan eksempelvis gøres ved at lave 
”sponsor-pakker”, som Jakob, Kim og øvrige fundraiser kan have med og 
præsentere nuværende og potentielle sponsorere for. 

 

Sportigan: 

- Bestyrelsen går med overvejelser om, at opsige ”sportigan aftalen” 



- Når / hvis aftalen bliver opsagt, bliver ”indkøbsmarkedet” mere frit. 
- Ved køb af tøj, skal det respekteres at klubbens farver er rødt og sort. 

 

E-sport: 

- Viborg Kommune har besluttet, at se på E-sport på lige fod med rigtigt 
sport. 

- LGIF er sammen med Løvel udvalgt som piloter i forbindelse med opstart 
af E-sport forsøg. 

- LGIF skal ikke ud og foretage massive investerings i datamater og andet 
udstyr. Spillerne skal selv medbringe udstyret. 

- Der er fundet to instruktører, som skal på kursus. 
- Der startes op i den tidligere børnehave. 

 

Evt.: 

- Der er vandetsdag den 22. marts. Hovedvandværket byder velkommen om 
eftermiddagen til en pølse. 

 

Generelt: 

- Bedre introduktion til tilflytterne eks. via elektroniske medier, ellers kan der 
(igen) laves en brochure som kan stå i eks. Brugsen og ved bageren.  

Referent, Anders Kristian 


