
Fællesmøde d. 5. december 2017 
Løgstrup Hallen kl. 19.00 
 
Deltager: Kirsten, Dorte, Linda,Thomas og Grete + udvalgene 
som ses nedenfor. 
 
1.Meddelelser: 
E-sport, Viborg Idrætsråd har indledt et samarbejde med Mercantec 
omkring et pilotprojekt i tre måneder. Der søges midler fra de 
folkeoplysningspuljer, hvor der er midler tilbage. LGIF er interesseret hvis vi 
får penge, og i givet fald hvor mange 
 
2. Status fra de enkelte udvalg: 
Håndbold: Jens 
Ved at slutte efteråret, nye hold næste år. God sæson for damer. 
Stævner afholdt med mange deltager. Weekend stævne, alle deltog, samarbejde med skolen. 
Julestævne for u6 og u8 den 9-10 dec.  
 
Løbeklub: Susanne 
Har lige afsluttet walk and run hold. Starter i det nye år til februar eller marts, afhængig af 
vejret. Ønsker at holde et foredrag, ”om at komme op af sofaen”af en foredragsholder fra 
Århus. 
 
Spinning : Majbritt 
God start, dog er hold 2 mandag sløj besat. Det fungerer fint med time betaling. Juleafslutning 
den 18 dec. julespinning fra 18-19, derefter er der pølser til alle. Spinningsudvalget vil 
undersøge mulighederne, for at søge fonde til nye spinningscykler. 
 
Fitness : Majken 
Efterår 308 medlemmer, godt besøgt.  
 
Volleyball : Kim  
13 spillere i alt. Heraf 6 nye unge 18-23år Træner sammen med B67. Tunering spilles i 
Herning, ikke muligt her omkring.  
 
Festudvalg : Dennis og Jakob 
Julefrokost med 347 deltager. Venter på status af overskudet. Jakob stopper, vil dog have 
med regnskabet af gøre mm. Lotte stopper. Så der kan bruges nye folk. Sommerfest næsten 
på plads, holdes 6-10 juni 2018. 
 
Badminton senior : Peter 
Næsten alle baner fyldt, få ledige fra kl. 21-22, 100 medlemmer. 19 dec. juleaflutning. 
 
Badminton ungdom: Line  
Der spilles 3 timer onsdag. Nye medlemmer. Weekendstævne, forældre/barn super 
arrangement hvor alle deltog. 
 
Fodbold ungdom : Flemming. 
Vil bruge de unge til baneleder, der er stor mangel på frivillige bane dommer. Der afholdes 
flere tuneringer i LGIF. Ny træner næste år, Line Larsson. 
Gymnastik : Dan 



Dan er ny i udvalget. Dance fit, starter januar 2018. To hold med henholdsvis 33 og 24 børn. 
Jump fit, Ulla har 3 hold med 14 på hver. Netværksmøde i gymnastikudvalgene fra Sparkær, 
Stolholm, Skals, Ørum og Løgstrup. Der drøftes bla. Udvæksling af træner. 
 
Fodbold senior : Jakob. 
30, u19 spillere og 8 senior spillere. Opstart weekenden i uge 7. 2018 Målsætning; oprykning 
serie 3 til serie 2, og serie 5 til serie 4. Der er ca. 18-24 til træning hver gang, hvilket er fint. 
 
3. Sidste nyt om projekt ”2-timer til fællesskabet”v/Linda. 
Morten arbejder med at lave en kontrakt. Flere foreninger er med i projektet. Hvis har ønsker 
om hjælp, fra februar 2018, sendes en mail til Linda, mail adresse: 
lindabertelsen@hotmail.com. Alle ønsker fra de forskellige foreninger samles derefter. 
 
4. Sidste nyt fra ombygningen af børnehaven.v/Peter. 
Byggeriet er forsinket, gulv problemer. Lokalhistorisk akiv flytter ind til januar 2018. 
Byggetilladelsen til de nye omklædningsrum er sendt ind. 
 
Os som havde lyst,var ovre og se hvordan de nye lokaler ser ud, det bliver rigtig godt. 
 
5. Lederarrangement/fest den 20. Januar 2018. Indbydelse er på vej, HUSK at melde ud til 
alle jeres træner,  udvalgsmedlemmer, hjælpere mf. HUSK at melde til Kirsten om unge under 
18 år, så de også får en erkendelighed. 
 
6. Evt. 
Der blev drøftet forældre hjælp til holdsport, ikke trænings opgaver, men alle de praktiske 
opgaver, som kan laves af alle. 

mailto:lindabertelsen@hotmail.com

