
Referat af fællesmøde 
 
Onsdag den 25. September 2019 kl. 19.00-21.00 i Løgstrup Hallen 
 
Fremmødte: Repræsentanter fra Fodbold ungdom, Fodbold senior, Håndbold, Badminton 
ungdom, Fitness, Spinning, Gymnastik, Løbeklubben, Go’nat Idræt, Festudvalget, 
Badminton senior, Cykelklubben, Sponsorudvalget og Kirsten, Dorte, Majken, Steffen, 
Anders Kristian og Anne-Mette fra bestyrelsen. 
Afbud fra: E-Sport og Per Møller fra bestyrelsen. 
Referent: Anne-Mette 
 
Dagsorden: 

1. Meddelelser  
2. Præsentation af udvalg og orientering om opstart af ny sæson. 
3. “Kend din Forening” i foråret 2020. Nærmere orientering. 
4. Orientering om overordnede retningslinjer i LGIF v/Steffen og AM. 
5. Evt. 

 
1. Meddelelser: 

● Kommunen vil markedsføre Løgstrup i forbindelse med at fremme salget af 
byggegrunde i landsbyerne. D. 8/10 vil en fotograf tage billeder rundt omkring i byen 
og af forskellige aktiviteter. I det omfang det kan lade sig gøre, så sørg for aktivitet og 
liv i hallen og på idrætsanlægget. 

● Primo oktober introduceres de første for online tilmelding i LGIF. Til at begynde med 
bliver det spinning, e-sport, gymnastik, kipketer og håndbold. 

● Hallen meddeler, at der er sponsoreret en infoskærm til det nye klubhus. Skærmen 
skal informere om kampe mm. 

 
2. Status fra hvert udvalg: 
Fitness v/Kim Rasmussen: 

● Det har været en udfordrende sommerperiode pga ny dør i forbindelse med det nye 
klubhus. Sammenkoblingen med det eksisterende dørsystem har givet problemer, og 
nye medlemmer har ikke kunnet få adgang til fitness. 

● Efterfølgende gav et lynnedslag igen problemer for nye medlemmer. 
● Pt lige knap 300 medlemmer hvilket er tilfredsstillende i forhold til årstiden. 
● Rengøringspersonale - der er kun 1 person pt, men der kommer opslag op snarest. 

Der skal helst være minimum 2 til at dække vagterne ind. 
Spinning v/Henrik Glintborg 

● Introtimer er kørt - der er godt fremmøde og flere nye spinnere. 
● Flere end sidste år ønsker en fast cykel i den kommende sæson. 
● Alle cyklerne trænger til en gennemgang. 
● Alle 3 formiddagshold er fuldt booket. 
● Fitness teamet og medlemmerne er glade for de nye lokaler. 
● Fitness teamet består kun af 2 instruktører - de vil gerne være 3. 

Fodbold ungdom v/Frank Tylstrup 
● Udvalget består af 3 nye medlemmer - Frank, Mie og Helle. 
● Ungdom har startet pigefodbold op i denne sæson. 



● Fodbold er meget glade for de nye klubhus faciliteter. 
● PokalCup afholdes i 2020 d. 24/1-26/1 og d. 31/1-2/2 
● Om der kommer til at deltage pigehold vides endnu ikke. 

Gymnastik v/Dan: 
● 130 - 140 børn fordelt på de forskellige hold (7 hold i alt) 
● Har været udfordret på hjælpetrænere, men det ser nu ud til at løse sig. 

Tennis v/Margit Glintborg 
● Tiltag i form af nøgleboks som adgang og tennis på timebasis skulle trække flere til. 
● Ca. 30 medlemmer pt + de løse timer. 

Cykling v/Hans Jørgen: 
● Racer sæsonen slutter inden længe. 
● Mountainbike sæsonen fortsætter vinteren over. 
● Hønehøjløbet havde ca. 80 deltagere og gik rigtig godt. 
● Mountainbike løbet i Fegteborgskoven havde ca. 98 deltagere og var også en 

succes. 
Håndbold v/René Knudsen: 

● U15-U17 pigeholdet er nedlagt. Nogle af dem spiller nu med damerne. 
● Marianne Jungersen og Peter Kuhr er trådt ud af udvalget og ind som trænere i 

stedet for. René Knudsen, Janni Mathiasen og Sanne Remme Zavala er trådt ind i 
håndboldudvalget i stedet. De vil gerne være flere i udvalget. 

● Trilletroldebold - hver lørdag ca. 12-15 deltagere anslået. 
● Udvalget ønsker at sætte fokus på at hverve og holde på hjælpetrænere med henblik 

på at danne kommende trænere. Det er en rigtig god ide. 
Go’nat idræt v/Sanne Remme Zavala: 

● Nyt udvalg bestående af Sanne, Jeanette Ingemann, Claus Jeppesen og Katrine 
Frandsen. 

● Er i gang med at kigge på datoer for kommende arrangementer, og mulige 
investeringer i rekvisitter, som også de andre aktiviteter kan få glæde af. 

Badminton ungdom v/Malene Errebo: 
● Malene har fået trænerassistance fra Jakob Harrestrup og de udgør nu træner 

teamet. 
● Holdene er delt op fra d.d. 1.-5.klasserne træner fra 17-18 og 6.klasse og opefter 

træner fra 18-19.30. 
Badminton senior v/Peter Mandrup: 

● 3 ledige baner tilbage, ellers er alt besat og sæsonen er godt i gang. 
Løbeklubben v/Susanne Kirkegaard: 

● 10-15 stk faste løbere hver uge. 
● Derudover er ca. 6 nye startet op på Walk’n Run 

Festudvalget v/Susanne: 
● Byfesten 2019 ender ud i et samlet overskud på ca. 50.000 kr. Med tanke på at der 

er blevet satset stort på nye tiltag, er festudvalget meget tilfreds med resultatet. 
● Udvalget er i fuld gang med at arrangere Julefrokosten d. 16/11-19, hvor stand-up i 

år afløses af live-band. 
● Udvalget er også så småt i gang med planlægningen af Byfesten 2020. 

Fodbold Senior v/Jakob Mikkelsen: 
● Serie 3 har 2 sejre, 2 uafgjorte og 2 tabte kampe bag sig. 



● Serie 5 er brudt op og skal nu spille om serie 4. 
● Oldboys går op og ned som det plejer. 

Sponsorudvalg v/Jakob Mikkelsen: 
● Der skal flere i udvalget - der er mere benarbejde end 3 kan klare. 
● Planer om mere strømlinet indkøb af tøj - måske kan håndbold og fodbold købe ind 

samme sted via en indkøbsaftale. 
● Succes med gymnastik der til Forårsopvisningens T-shirt fik 9 sponsorer. 

E-sport v/Kirsten i Kims fravær: 
● Sidste år var der 15 medlemmer. I denne sæson er de pt kun 4. 
● Der skal minimum 1 spiller mere til for at de kan deltage i turnering. 
● Christian Stær og Kim Gaardsdal udgør trænerteamet. 

 
3. “Kend din forening” Orientering herom. 

● Vi har aftalt et samarbejde med Dagli’Brugsen omkring temaet “Fastelavn” så 
arrangementet vil blive afholdt søndag d. 22/3. 

● Alle udvalg bedes gå i tænkeboks omkring en aktivitet til dagen. 
● Det blev vedtaget, at arrangementet skal koges ned til et par timer, da vi ikke kan 

holde på folk i længere tid. 
 
4. Orientering om overordnede retningslinjer i LGIF v/Steffen og AM 

● Retningslinjerne gennemgået for alle. 
● De har ligget på LGIF.dk hele tiden og opdateres snarest muligt. 

 
5. Evt: 

● Der bliver lavet en appel til byens borgere - unge som gamle - om at biler og scootere 
ingen adgang har på baneanlægget. Peter undersøger muligheden for at sætte skilte 
op og måske skal der sættes lænke op ved lysbanen. Appellen skal også omfatte 
hundeefterladenskaber på og omkring banerne. Også i krattet under de store træer, 
hvor spillerne skal hente bolden i ny og næ. 

● Fodboldstøvler i det nye klubhus er ikke tilladt - vore egne spillere har fået info, men 
udebanespillere har en tendens til ikke at se skiltningen. Måske skal skiltene have en 
anden farve - måske skal døren lukke i automatisk, så skiltet ses ved åbning af 
døren. 

● Jakob efterlyser kontingentstigninger og at der kigges på muligheden for at 
differentiere kontingenterne så man feks får billigere kontingent, hvis man er træner 
eller på anden måde frivillig. 

● Jakob gør opmærksom på, at der står en gasgrill i det nye klubhus, der er tilgængelig 
for alle til f.eks. afslutninger og andet. 

● Sponsorudvalget spurgte på foreningens holdning til aldersgrænse til sommerfest og 
julefrokost i foreningsregi, da en sponsor vil vide, om den er 18+ inden denne vil 
indgå sponsoraftale med LGIF. Holdningen er klar fra bestyrelsens side og var det 
også sidst, det blev drøftet før sommerferien. Aldersgrænsen er 18 år. Festudvalget 
har fået besked på at tydeliggøre det fremadrettet, så ingen er i tvivl og så dette kan 
håndhæves under Sommerfesten lørdag til Byfesten og til Julefrokost. 
Aldersgrænsen til det årlige lederarrangement vil også fortsat være 18 år så længe, 
den består af en middag med efterfølgende fest. 



● Skumredskaberne i redskabsrummet trænger generelt til reparation. Dan fra 
gymnastikudvalget danner sig et overblik og får et overslag på det. 


