
Fællesmøde tirsdag d. 21/9 - 2021 i Løgstrup Hallen
Deltagere: Bestyrelsen + udvalgene
Afbud fra: Cykelklubben, Gymnastik , Spinning, Fodbold ungdom, Festudvalget, Mette Baagøe og Katarina Lindberg
fra bestyrelsen
Udeblevet: Go'nat idræt
Referent: Gitte Johansen

Dagsorden:
1. Viborg Idrætsråd: kort orientering om netværksmøder mm. v/Morten Erfurth
2. Sidste nyt fra bestyrelsen

● Præsentationsrunde
● Opmærksomhed rettet mod aktivitet på skole/multipark v/Steffen
● At gøre brug af Sportscoach og DGIs ressourcer v/Gitte
● evt. andet

3. Statusrunde fra hvert udvalg
4. Økonomi og et kig på de systemer, vi bruger - status v/Pernille
5. Forslag om samarbejde på tværs af udvalgene omkring “Lørdagstummel” v/Pernille
6. Eventuelt

1. Viborg Idrætsråd: kort orientering om netværksmøder mm.  v/Morten Erfurth

2. Sidste nyt fra bestyrelsen.
● præsentationsrunde
● opmærksomhed rettet mod aktivitet om på skole/anlæg/multipark v/Steffen.

Unge mennesker holder til på skolen og spiller høj musik. Bestyrelsen opfordrer til at have øjne og ører åbne
over for dette hvis nogle børn på holdene taler om det. Vi prøver i bestyrelsen at have en finger på pulsen og
være OBS på problemet. LGIF er i dialog med skolen om problemet, vi prøver at løfte i flok. Trænerne
opfordres til at præge de unge mennesker til ordentlig opførsel, det er måske mere respektfuldt hvis en
opfordring kommer fra en idrætsleder end fra mor og far. Vi vil gerne som forening sende et signal om, at
man gerne må mødes, men vi forventer at man opfører sig ordentligt.

● at gøre brug af Sportscoach og DGIs ressourcer v/Gitte
Vi kan søge efter trænere på platformen sportscoach. Gitte har et login.

3. Statusrunde fra hvert udvalg
Badminton v/Kate Mørk

● Skal der være et badmintonudvalg?
● Kate har lang erfaring som badmintontræner.
● Lige nu er der godt gang i træningen, ca 35 børn. Deltagerne spørger hvad det koster, de skal tilmelde sig på

hjemmesiden. Pernille opretter holdene så de kan tilmelde sig.
● Der bliver ikke stævner i første omgang, så mon der er behov for et udvalg?
● Der er behov for hjælp til det administrative - de andre udvalg anbefaler Kate, at der nedsættes et udvalg. I

første omgang er der behov for en hjælper. Bestyrelsen vender tilbage med hvem det bliver. Kate samler
deltager navnene ind på en liste, afleverer til Pernille, som tjekker om der bliver betalt kontingent.
Anne-Mette laver et FB opslag.

Fodbold senior v/Jakob:
● Halvvejs gennem efterårssæsonen. Spiller rigtig godt.
● Serie 4: er halvvejs og spiller uafgjort med tophold, taber til midter holdene og vinder over bundholdet.
● Serie 5: en tidligere træner fra Ravnstrup kom med 12 spillere, i alt 38 spillere. Nu er der 2 hold igen. Det ser

lovende ud for næste års seniorhold. Der  bliver holdt god kontakt til U19 spillerne.
● Skader og studieture har betydet en del afbud, derfor skal der kun være 2 hold. Det kan være svært at stille til

kamp pga. afbud.
● Kvindefodbold:

Er kommet god igang, men mangler en træner. 26 spillere. Der er fri kontingent i efteråret for at få det op at
køre. Kontingent opkræves først når indendørssæsonen starter. Pernille opretter holdet til indendørs
sæsonstart.

Sponsorudvalget v/Jakob:



● MANGLER MEDLEMMER i udvalget, Steffen har ikke tid længere, nu sidder kun Jacob tilbage. Mangler hjælp.
AnneMette efterlyser medlemmer på FB. Det der giver bedst gevinst er, hvis medlemmer har relationer til
div. virksomheder.

● Udvalgene skal kontakte sponsorudvalget, hvis der er særlige ønsker til udstyr/redskaber, der skal søges
midler til.

Badminton senior v/Peter:
● Kun 2 ledige baner tilbage, ellers fuldt hus. Flere nye spillere i år.

Tennis v/Liza Køster:
● Aftale med Hjarbæk Fjord camping, som vil reklamere for tennisbanerne i Løgstrup. Det er nu muligt at

booke banerne til enkelt tider. Banerne lukker ned 31. oktober.

Fitness v/Kim:
● Er kommet godt med igen efter corona, aktuelt 220 medlemmer.
● Tryday kommer igen til Januar 2022.
● Alle restriktioner er ophævet, dvs. alt træningsudstyr er tilgængeligt igen.
● Omklædningen er i brug igen.
● Kontingent styring/adgangskontrol: det er svært at styre, vi arbejder på at komme i et andet

kontingentsystem. Kim er ved at undersøge et andet dørsystem, som kan kommunikere med andre systemer
end Winkas. Dvs. det kræver en ny dør, før vi kan etablere et andet kontingentsystem med adgangskontrol.
Afventer tilbud fra BE installationer.

● Aldersgrænsen forbliver 16 år.

Håndbold v/Rene og Janni:
● Der er gang i alle hold
● Senior: i fuld gang, 10 på damehold, 20 på herrehold.
● Udfordret på U5-6 og U7-8, der er ikke nok spillere.
● U13 og U15, spillerne falder fra. Prøver at etablere samarbejde med nogle naboklubber.
● Det er svært, når træningstider håndbold/fodbold ligger på samme tider. Svært at få håndboldholdene i gang

før fodboldsæsonen er slut.
● Der er styr på træningstøj til alle hold.
● Overordnet ca 80 spillere (sidste år 100 spillere). Det er de unge mennesker der mangler.
● Janni rydder op i gammelt spillertøj.
● Der mangler medlemmer i håndboldudvalget
● Behov for nye bolde.

Cykling v/Pernille i deres fravær:
● Blåbærhøj MTB løbet var en stor succes, ca 100 deltagere.
● Nogle har hjulpet ved hærvejsløbet, tjente 4000 kr, de 1000 kr går til foreningen, de 3000 blev brugt til en tur

til Harzen.
● Pt ca 40 medlemmer.
● Vintercup stævne i feb. 2022.

Gymnastik/dans v/Anne-Mette i deres fravær:
● Vi er kommet godt igang med sæsonen. Vi har fået Baby Sans og Motorik holdet ved Stinne, samt Bentes

onsdagsdamer ind under gymnastik paraplyen, så det er rigtig godt.
● Vi har været meget udfordret på at få Mikrospring og Retrospring op at køre, og da vi ikke kunne finde

trænere til disse hold, er de desværre taget af programmet i år.
● Jump fitnes ved Ulla er kommet tilbage, så vi har stadig en okay vifte af tilbud.
● Vi skal have status møde i næste uge, så der bliver det spændende at få en status på hvert hold. Eksempelvis

kan nævnes at spilopperne ved Maiken har 35-37 børn, der hygger sig med gymnastik.

Festudvalget v/Heidi i deres fravær:
● 4,5 nye medlemmer, så nu er vi oppe på 8,5.
● Julefrokost 20. november i hallen er med musik hele aftenen, med bandet Roulet og buffet fra Slagter Storm.



● Som noget nyt er der lavet en hjemmeside med Løgstrup byfester, og vi har fået opsat en billetsystem, så vi
kan sælge billetter online - og billetsalget er godt igang. Vi håber på god opbakning i år.

Fodbold Ungdom v/Pernille i deres fravær:
● Fodboldskole uge 26, deltagerantal over gennemsnittet, stor tilslutning pigesiden.
● Ca 10 % flere medlemmer, årgang 2017 er startet op.
● U19 har begyndende samarbejde med seniorafdelingen.
● Der mangler stadig kontingentindbetalinger fra foråret. Svært system.
● Vi mangler folk til udvalget samt frivillige til at hjælpe med træning.
● Frank stopper som formand pr 31.12.21
● Mie og Pernille har også meldt at de gerne vil ud af udvalget, men fortsætter indtil et nyt udvalg er på plads.

Spinning:
● Nye “gamle” instruktører Frank og Karin er klar til at køre 3 dage om ugen, der arbejdes på at finde afløsere

og endnu en fast instruktør.
● Opstart d. 4/10 med konceptet “Book og Betal”
● Første 2 uger kun 20,- kr. - derefter 35,- kr.
● vi skal undersøge om vi kan bruge det samme system som Tennis, hvor man booker en cykel og betaler med

det samme. Så undgår vi, at man har booket en cykel og så evt. ikke kommer alligevel. Der bliver kun book og
betal pr. gang, ingen fast kontingent. Liza tilbyder at hjælpe med opsætning og oplæring i, hvordan sytemet
kører.

4. Økonomi og et kig på de systemer vi bruger - status v/Pernille
● Lige nu bruger vi systemet Winkas. Det er problematisk med fitness hvor nogle kontingenter er blevet udsat.

Det er svært at styre. Bent Laursen, som har været med til at sætte det op giver foreningen ret i, at Winkas
systemet ikke længere er godt nok.

5. Forslag om samarbejde på tværs af udvalgene omkring “Lørdagstummel” v/Pernille.
● Udsættes til næste møde.

6. Eventuelt
● Ingen punkter

Der blev under mødet drøftet på tværs af udvalgene den store udfordring alle har med at hverve frivillige - både
trænere/instruktører og hjælp fra forældre til børnene i ungdomsafdelingen.
Det er en udfordring, der skal gribes an på en eller anden måde, og vi aftalte, at det skal være et punkt på næste
fællesmøde, så vi prøver at løfte den i fællesskab og inden da evt. forsøger at orientere os om, hvordan de gør i andre
foreninger og klubber.


