
Fællesmøde torsdag d. 24/3-22 kl. 19-21 i Løgstrup Hallen
Deltagere: Bestyrelsen + udvalgene
Afbud fra: Tennis tovholder, Pernille fra bestyrelsen, Spinning

Dagsorden:
1. Idrætskonsulent Tinna fra DGI laver præsentation af samarbejde og drøftelse af vores medlemstal, fokusgrupper og

fremtidsvisioner.
2. Status-runde fra hvert udvalg
3. Sidste nyt fra bestyrelsen
4. Forslag til nyt tiltag v/Maiken Bager: “at gå til forening”
5. Eventuelt

1.
● Tinna Ølholm, konsulent i DGI fremlagde LGIF’s  medlemstal og andre nøgletal for de seneste 10 år, og der

blev i den forbindelse sat fokus på, hvor der kan/skal sættes ind for at få vores medlemmer tilbage og for at
få de målgrupper i aktivitet, som vi slet ikke har fat på i flere år. Dias med statistik er vedhæftet referatet.
Udvalgene havde mange gode bud på - og indspark til hvordan vi kunne tage initiativer. Nøgletallene var en
øjenåbner for alle og Tinna vejledte i, hvor LGIF kan trække veksler på DGI. Der blev drøftet kurser og
uddannelse, og der blev snakket værdisæt, som vi fik ros for at have, men som mange af udvalgene ikke
kendte til. Det ledte til en snak om bedre introduktion i det frivillige arbejde og i foreningens retningslinjer og
værdier, når man træder ind som frivillig. Nøgletallene vedhæftes referatet…

2.
● Badminton ungdom v/Dennis:

o Badminton ungdom har selvvalgt ikke et udvalg - de er pt to trænere. Kate og Dennis er begge
motiveret for at tage badminton holdene igen i næste sæson, men ønsker træningstiden flyttet til om
mandagen. Der kigges på mulighederne for dette til det kommende halfordelingsmøde.

o Badminton ungdom tilbød i begyndelsen af sæsonen 1 ½ time med et hold - dette blev udvidet til 2
hold a 1 ½ time. Det første hold (U11 og U13) med 25 spillere endte ud i, at de var nødt til at lukke
holdet for flere tilmeldinger. Der er 12-15 på det andet hold (U15 og U17).

● Tennis:
o Banerne klargøres med nyt grus af frivillige med Kai Østergaard i spidsen, og sæsonen kan starte op

planmæssigt d 1/5.
o Liza er tovholder på booking og udvikling igen, og hun bliver sat ind i Conventus, så kan administrere

det derfra.
● Badminton motion:

o Peter Mandrup har valg at give stafetten videre i badminton motion - vi takker Peter for en
mangeårig frivillig indsats i badminton motionsafdelingen. Kasper Balling har taget over som ny
udvalgsformand i badminton motion. Kasper spiller selv badminton i LGIF. Han sender et skriv ud til
alle nuværende medlemmer med relevant information omkring skiftet, og dykker ned i opgaverne i
forhold den kommende sæson, men han får ikke opgaven at indkalde til halfordelingsmøde. I den
forbindelse tilbød Gymnastik afdelingen at være tovholder på halfordelingsmøderne fremover. Der
arbejdes på, om halfordeling planen kan oprettes i Conventus, så den kan tilgås af alle
udvalgsmedlemmer og trænere/instruktører ved brug af deres log-in.

● Sponsorudvalget v/Jakob
o Første omgang sponsorater er ved at være nået. Deadline for Forårsopvisning er d. 1/3 og for

festudvalgets husstandsomdelte blad er det d. 1/4.
o Jakob har nu andre ting i støbeskeen ifm sponsor-opgaver.
o Velkommen til nyt medlem i sponsorudvalget Birthe fra Hjarbæk. Birthe er allerede i fuld sving og

Jakob er glad for at have fået hende med ombord.
● Cykelklubben v/Bent

o Hønehøj-løbet gentages - endelig dato er ikke fastsat endnu. Udmelding kommer senere.
o Blåbærhøj mountainbike-løbet i Fegteborgskoven gentages også - her meldes også ud,  når endelig

dato er fastsat.
o Racer-sæsonen starter op d. 2/4 og alle er velkomne - nye som gamle medlemmer.



● Festudvalget v/Katarina og Anne Louise
o Byfest 2022 er fastlagt til den anden weekend i juni igen i år.
o Byfesten bliver lidt indskrænket i år, da vi har valgt at skære søndagen væk. Men ellers er vi i fuld

gang med planlægning, og at der har været god opbakning af sponsorer til bladet.
o Festudvalget lægger op til, at de andre udvalg pålægges at hjælpe med at løse bemanding

udfordringerne - ikke mindst da de også får del af overskuddet.
o Der blev sammenlignet og drøftet processen i, da Jakob og AM førhen hvervede frivillige til

bemandingsplanen ifm Byfesten. Der blev efterspurgt en kopi af bemandingsplanen fra dengang.
o I forbindelse med denne drøftelse, blev der også foreslået udvalgene imellem, at man “ruller” - dvs.

hjælper hinanden, så det f.eks. kunne være gymnastik og håndbold, der skal finde frivillige til et
fodboldstævne, og fodbold og badminton, der skal finde frivillige til forårsopvisning osv osv.

● Gymnastik/dans v/Dan, Maiken og Winnie
o Sæsonen er gået rigtig  godt - der har overordnet set været rigtig mange børn tilmeldt - gym-udvalget

har særlig fokus på at passe på deres trænere og instruktører - særligt de unge.
o Det er lykkedes udvalget at få onsdagsdamerne v/Bente ind under LGIF-gymnastikken og dermed

dækker gymnastik tilbuddene også seniorerne.
o Jumping fitness v/Ulla og Dance fitness v/Susanne har været på programmet igen i denne sæson -

Ulla takker af som instruktør i næste sæson - om Susanne fortsætter er endnu uafklaret.
o Forårsopvisning i marts: der var 200 betalende gæster til opvisning og 77 børn på gulvet. Det  var

over al forventning og et par rigtig gode timer for alle.
o Netværksmødedeltagelse via Viborg Idrætsråd - Udvalget anbefaler, at man deltager i disse. Det har

være givende, og udvalget har opfordret til at næste møde skal være her i LGIF.
o Råd mht nye udvalgsmedlemmer - hvis alle fandt bare 1 at tage under armen og med ind et udvalg -

kunne det måske se bedre ud med den frivillige indsats i alle udvalg.
o stor succes med at finde hjælpetrænere - delte flyer ud i 7.klasserne - 5 meldte sig efterfølgende.
o “stillingsopslag” sendes rundt til alle udvalg og til Tinna fra DGI.

● Fodbold Senior v/Jakob
o Vi har vores serie 4 og serie 5 hold
o U19 drengene har indgået nogle kombinationer med serie 4
o Dame senior har opstart medio april
o Derudover har vi et +40 hold og dem vi kalder U80

● Håndbold v/Matilde Bech (update er lavet af Rene)
o En lille fremgang på senior herrer og damer
o Desværre kæmper vi  med at få de unge ind
o Mathilde og Bettina har startet U7/U8 op som gratis prøvetræning 3 gange i marts. Dette skulle

gerne give nogle, der vil fortsætte efter sommerferien. Den første gang var der omkring 15-18 stykker
til træning.

o U15 drenge blev nedlagt til jul, da der var 3 der stoppede og 7 tilbage - de 5 af dem rykkede derefter
til Nr. Søby.

o Der arrangeres fælles afslutning for håndbold ungdom d. 31/3 med spisning for børn og forældre.
Udvalget er også til stede for at forsøge at hverve flere frivillige.

o Vi mangler en træner til U13 piger.
● Fitness v/Kim

o Kommer lige fra netværksmøde i fitness arrangeret af Viborg Idrætsråd. Har drøftet prioriteringer og
mål, og et bud var netop som drøftet under punkt 1 at konkretisere opgaverne for at få frivillige.

o Ny holdtræning for modne kvinder med Lene Bertelsen som instruktør - 12 pladser var revet væk på
et døgn - vi ser på mulighederne for at udvide med endnu et hold - en særlig overvejelse er det at
lukke ned for fitness endnu en time. Godt fremmøde - har pt. kørt 2 gange og rigtig gode træninger.

● Fodbold ungdom v/ Martin Elgaard
o ny formand for fodbold ungdom er Martin Elgaard og han er samtidig tovholder på fodboldskolen.

Martin arbejder til daglig som fritidsvejleder. Han tog over for et lille udvalg på 2, der var ved at være
udfordret og slidt ned på at sidde med det hele selv. Nu står Martin i spidsen for et nyt udvalg
bestående både af nye og af erfarne medlemmer.

o Trænermøde for nylig - lappeløsninger på træner-fronten er fundet frem til sommerferien
o Info om fælles opstart d. 4. april er sendt ud til alle.
o Fodbold ungdom er udfordret på træner fronten men har heldigvis masser af spillere.



3.
● Bestyrelsen vil gerne sige tak for sidst til de af jer, der deltog i vores lederarrangement i hallen med

cocktail-smagning og middag derefter. Det virkede til at alle hyggede sig.
● Projekt Padelbaner i LGIF: en styregruppe er nedsat med 2 repræsentanter fra bestyrelsen og 2 medlemmer

derudover - der arbejdes pt på en projektbeskrivelse + kontakt til teknik og miljø . Drømmen er 2
overdækkede baner i forbindelse med tennisbanerne. Udvalgene bifaldt projektet indvielsen i projektet
affødte en masse indspark og gode ideer fra udvalgsmedlemmerne. Der blev drøftet de overvejelser, der lå
bag og der kom erfaringsudvekslinger og ideer til processen på bordet. Bestyrelsesrepræsentanterne tager
alle udvalgenes overvejelser med tilbage til styregruppen.

4.
● Præsentation af forslag til nyt koncept “at gå til forening” for 3-6 årige.
● Maiken har lavet følgende skriv om konceptet til referatet efterfølgende:

At gå til forening
- Skal ligge organisatorisk under gymnastik udvalget.
- alle tre sportsgrene skal "ofre" deres hold for målgruppen (3-6 år)
- Maiken tager ansvaret for at få det op at stå, afviklingen af træningen.
- Der tænkes en forårsopvisning, et håndboldstævne, et fodboldstævne
- Skal "bruges" til at føde foreningen med nye medlemmer, fungere ved at præsenterer tilbuddet i LGIF til
børnene
- ligeligt fordelte træfninger (hver 3. gang), men i praksis fungere fleksibelt.
- indeholde stor forældreinddragelse

● Martin og Matilde går tilbage til hhv fodbold- og håndboldudvalget og drøfter konceptet.
● Bestyrelsen giver grønt lys til at starte det op forudsat, at det bliver i overensstemmelse med håndbold og

fodbold afdelingerne.

5.
● ingen punkter

Under punkt 4 blev flere forslag og ideer luftet, herunder:
● “Jump for Fun” - målgruppe: mellemtrinnet 10-12 årige - koncept som med at gå til forening.
● Fokus på at holde gymnastik-glæden ved lige i perioden fra nu og til uge 34, hvor der igen er

sæsonopstart - måske ved at lave “Åben Hal” hver anden måned. Gym udvalget kigger op muligheden
for dette.

● Mere synlighed på vores værdier - måske i form af et værditræ eller et andet symbol man mødes af
foran hallen eller i indgangen.

● Opfordring til at søge midler - bla. VK og DGIs foreningspulje.
● Martin og Tinna: Ift Multiparken som har rigtig fine faciliteter kommer GAME Streetmekka gerne

herud til et arrangement.
● Punkt ønskes til næste fællesmøde: fokus på hvordan vi hverver frivillige unge - evt. aflønning i en

eller anden form udover tøjpakken.

Næste bestyrelsesmøde er d. 26. april

HUSK Generalforsamling d. 31. maj kl. 19.00 i hallens cafeteria - indkaldelse og dagsorden kommer snart.


