
Fællesmøde mandag d. 28/9-20 kl. 19-21 i Løgstrup Hallen 
Fremmøde: Bestyrelsen + udvalgene 
Afbud fra: Fodbold ungdom (status sendt til bestyrelsen), Majken Havtorn fra bestyrelsen 
Udeblevet: Spinning, Tennis, Godnat idræt 
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4. Tøjpakker – opsamling 
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6. Hjemmeside+ Facebook v/AM 
7. Evt. 

 
1. Meddelelser 

● E-sport har virkelig lagt sig i selen for at finde instruktør og flere deltagere, men desværre forgæves. Kim har 
taget konsekvensen af det og lukket E-sport ned for nu. Dukker der interesse op igen, må vi kigge på 
mulighederne. 

● I Spinnings fravær kan vi fortælle, at spinning har taget konsekvensen af det uoverskuelige i de mange 
retningslinjer ift. Covid-19, så de har lukket ned for spinning – foreløbig til og med jul. 

● Badminton ungdom er lukket ned i denne sæson. Det er ikke lykkedes bestyrelsen at finde hverken 
udvalgsmedlemmer eller trænere på trods af annoncering og kontakt til bl.a. Viborg Badminton klub. 

● Bestyrelsen anerkender, at det er en svær tid med alle de Covid-19 restriktioner og at de frivillige af samme 
årsag er udfordret. Det er svært at navigere rundt i de mange retningslinjer som løbende opdateres. Det 
afholder nogle tidligere idrætsudøvere i at melde sig til af prioriteringsmæssige årsager, og det må vi bare 
indse, er konsekvensen af denne her tid med Covid-19 som en altoverskyggende faktor. Bestyrelsen har dog 
meget ros til de mange frivillige, der bare kaster sig ud i at få tingene til at fungere under de retningslinjer, vi 
er nødt til at følge, så vi kan tilbyde de mange medlemmer et alternativ til at gå vinteren i møde isoleret og 
uden mulighed for at dyrke sport. Mange aktiviteter har tænkt ud af boksen og få det bedste ud af 
situationen. 

 
2. Statusrunde fra hvert udvalg 

● Cykling v/Hans Jørgen og Henrik 
o Blåbærhøjløbet var igen en succes og på trods af Covid-19 var der 85 deltagere – et lavere antal end 

de andre gange, men ok. 
o Vintersæsonen er startet op med cykelture tirsdag, lørdag og søndag. 
o Vil opfordre cykelklub medlemmerne til at undlade at benytte omklædningsrum i vinter. 
o Vinter-Cup skal planmæssigt køres første lørdag i november, men alt er uvist. 

● Festudvalget v/Katarina og Susanne 
o Julefrokosten i hallen er aflyst grundet Covid-19, men festudvalget har planlagt en alternativ 

julefrokost ”sammen – hver for sig”. En bil med drikkevarer (fadøl, spiritus mm) vil køre rundt til de 
private hjem, og der vil blive afholdt konkurrencer ude i hjemmene. Tanken er, at få de private til at 
opkræve 25,- kr. pr deltager, som så sendes til LGIF. Al overskud fra salget af drikkevarer går til LGIF. 

o Flyers er i trykken og deles formentlig ud i løbet af uge 40. 
o Slagter Storm tilbyder i anledningen en julemenu til 150,- kr. 

● Gymnastik/dans v/Winni og Maiken 
o Gymnastik har mange deltagere på børneholdene og det kan være en udfordring at holde 

forsamlingen under de 50. Derfor fordeles børnene lidt ud på holdene ved at flytte lidt på årgangene 
– det fungerer. 

o Gym-udvalget har investeret i et Corona-kit med spray til at gøre de større overflader rene med. Der 
er også investeret i 5 l. dunke med sprit, men desværre er der forsvundet sprit, selvom det har været 
låst inde i skabet. 

o Skolen er blevet kontaktet ift. at spritte af, så alle overflader er afsprittet, når første gymnastikhold 
indtager hallen. Imellem holdene er det instruktørerne, der står for afspritning, men instruktørerne 
har svært ved at nå den aftørring/afspritning som hallen egentlig skulle stå for (bl.a. bænke, 
toiletter) Derfor henstilles det til hallen, at de selv sørger for dette. 

o Winni er trådt ind i gymnastikudvalget – Annette er trådt ud. 



o Winni efterspørger, hvorfor senior-gymnastik ikke er en del af LGIF. Bestyrelsen har tidligere 
opfordret til dette, men ønsket fra instruktøren har ikke været der. Hun har kørt holdet i mange år 
på privat basis. 

● Sponsorudvalg v/ Jakob 
o Intet nyt 

● Fodbold Senior v/Jakob 
o Den officielle indvielse af Seier Park forløb godt. God opbakning og fremmøde fra Lars Seier og hans 

kone. Dagen sluttede på Nykroen sammen med Serie 3 drengene. 
o Serie 3 er lige på kanten til at blive i serie 3. Kampen på lørdag er vigtig for dem. 
o Der er 20-21 spillere. 

● Løbeklubben v/Susanne 
o Nogle gange dukker der 4-5 stk. op og nogle gange er det kun Per og Susanne. 
o Walk’n Run startes ikke op nu pga. mangel på instruktører. 
o Susanne laver en forespørgsel blandt de mange medlemmer i Løbeklubben om, hvorvidt 

tidspunkterne er afgørende for, om flere vil deltage. 
● Fitness v/Kim 

o En stille opstart ovenpå nedlukningen. 
o Pt. 246 medlemmer – færre end normalt på dette tidspunkt, men ok. 
o Ny instruktør er startet – skal på instruktør kursus. Derefter er fitness dækket fuldt ind med 

bemanding igen. 
o Rengøringspersonale stopper – fitness søger 1-2 pers som vil være en del af teamet. Instruktørerne 

sørger pt også for ekstra rengøring og afspritning af alle kontaktflader. 
o Kim er blevet kontaktet af Peter Poulsen/DGI/Bevæg dig for Livet – Kim er blevet forespurgt på, om 

han vil afholde webinar med henblik på at sprede budskabet om indhold og erfaring med de 
foregående Try-Day arrangementer. Næste Try-Day arrangement er planlagt til 10/1-21. 

● Badminton motion v/Peter 
o Motionsbadminton er godt i gang. 
o Det går lidt trægt med online-tilmeldingen, men de bliver rykket i næste uge. 
� I forbindelse med sidste punkt drøftede udvalgene betalingsmodulet. Spørgsmålene gik på 

muligheden for betaling med MobilePay, slutdatoen for tilmelding og en evt. bekræftelsesmail, når 
pengene hæves, da de ikke hæves, før Dorte laver en manuel kørsel i ny og næ. 

● Håndbold v/René 
o JHF har sat alle turneringskampe på standby – foreløbig frem til og med uge 42. 
o U11 stod uden træner – ugen op til sæsonstart lykkedes det at få en træner på plads. 
o Damehold forsøger sig med opstart i denne sæson. 
o Herre Senior har pt. 33% flere spillere. 
o Nat håndbold stævne tema: Halloween, hvis altså Covid-19 tillader det. 
o Julestævne 13/12 hvis Covid-19 tillader det. 
o Spillertøj afklaring – bestyrelsen godkender et andet mærke nu, hvis ikke str. passer. Der er ved at 

være pres på i håndboldafdelingen i forhold til tøjsituationen. Frank kontakter firmaet ift. nye str. 
● Fodbold ungdom v/ Frank (sendt på mail til bestyrelsen) 

o Vi har fået et U17 hold for første gang i mange år. Det går godt. 
o Vores U13 er sammenlagt med Stoholm. Vi er samlet 45 spillere og fusionen går godt. Både socialt 

og sportsligt. 
o Vi har startet U5+U6 op, vi har været omkring 20 forskellige spillere, og er i snit omkring 14-15 hver 

gang, Så flot tilslutning. 
o Kontingent. Vi er udfordret lidt af beslutningen ift. den halve kontingentbetaling for foråret. Nogle 

har ikke spillet i foråret og skal dermed ikke opkræves det samme som flertallet, der har spillet hele 
sæsonen. Nogle er stoppet og skal kun betale for foråret. Hvordan klarer vi dette? 

o Tøj. Fodbold er kommet i mål med det tøj, der er økonomi til i år. Trænerne har fået og langt de 
fleste hold, er ovre i nye spillesæt. 

o Tøj. Vi har kun hørt fra håndbold efterfølgende. Her er udfordringen at håndbold vil have andre 
træner trøjer end dem vi besluttede i foråret. Vi aftalte på mødet i foråret en specifik trøje samt 
T-shirt. Vi har fortalt håndbold, at det må de vende med bestyrelsen, da beslutningen var at vi skulle 
have ens træner trøjer. Derudover er der udfordringer med størrelser på spillesæt til håndbold. Så 



vidt jeg er orienteret er det U13-U15. Der kan leveres op til XXL/XXXL. Der er ingen problemer med 
størrelser i fodbold. Vores de ældste der benytter sættene er U17. 

o Løgstrup G&IF byder nu ind på flere fodboldkamps, målmands camps i den nærmeste fremtid. Det 
kommer til at give en masse opmærksomhed omkring LG&IF fodbold fremadrettet. 

o Dahl Pedersen Pokal Cup 2021 er som det ser ud lige nu meget tvivlsom. Dermed forsvinder der 
muligvis en større indtægt, som der var budgetteret med. 
 

3. Drøftelse på tværs omkring mere forældreengagement og i det hele taget engagement ift. de praktiske opgaver. 
● Der kan være visse udfordringer ifm. Forældreengagement eller mangel på samme. Det er primært kulturen 

med at man ikke helt naturligt engagerer sig i sit barns fritidsaktivitet, der skal gøres op med. 
● Udvalgene når på baggrund af drøftelse og egne erfaringer frem til at: 

o Forældrene skal involveres helt fra starten. 
o Det er vigtigt, at træner/instruktør og forældre forventningsafstemmer fra starten. 
o Det er en god ide at udvise en naturlig forventning om AT de SKAL hjælpe helt konkret her og der og 

ikke SPØRGE OM de KAN og HVORNÅR de kan! 
o Den gode relation mellem forældre og trænere/instruktører er vigtig. 

 
4. Tøjpakker – opsamling 

● Forholdene omkring håndboldtøj er diskuteret og behandlet under punkt 2. 
● Det foreslås, at en fra hvert udvalg sætter sig sammen med Frank og får helt styr på bestillinger og sortiment. 
● Der skal også findes datoer for prøvning af den nye klubdragt. 

 
5. Budgetgennemgang v/Dorte 

● Dorte + revisor søgte sammen om kompensation for tabt kontingent mm ifm. Covid-19 lockdown. Det gav 
85.000 kr. til dækning af noget af beløbet. 

● Der budgetteres med et underskud på ca. 244.000 kr. – og der opfordres til at have det in mente, når der 
foretages indkøb, eller når der forespørges på nyanskaffelse. 

● Der blev lavet en privatindsamling på Facebook lige op til ugen, hvor der skulle have været Byfest. 
Initiativtager Henriette Nordentoft Bolt opfordrede byens borgere til at give et bidrag til LGIF i og med at de 
ville have lagt penge omme på Byfestpladsen hvis Byfesten var blevet afholdt. Dette endte med at give i alt 
6200 kr. og vi takker Henriette for initiativet. 

● OK – dobler op på indtægter ved køb af benzin med et OK-kort der er oprettet i LGIF-regi. 
● En henstilling til udvalgene – det er vigtigt, at de sørger for at medlemmerne får sig tilmeldt og dermed 

betaler deres kontingent. Vi har brug for indtægten, og det bør medlemmerne kunne forstå ud fra den 
økonomiske situation, vi er havnet i pga. Covid-19. 

 
6. Hjemmeside og Facebook v/AM 

● Hjemmeside: AM efterlyser en meget mere ”forsimplet” hjemmeside uden alle de mange undersider, der er 
oprettet, og uden ret meget mere info end træningstider og kontaktinfo. Hjemmesiden er ikke opdateret, og 
er mangelfuld nogle steder og overinformeret andre steder. 

● Udvalgene er enige i en mere forsimplet udgave, og der foreslås en helt ny hjemmeside for at komme væk 
fra Bricksite, som er alt for kompliceret at redigere i. 

● Jens Dohn Kirkegaard melder sig på banen til at kaste sig over vores hjemmeside. 
● Mails der sendes til LGIF via kontakt-mailen på lgif.dk videresendes til udvalgene, der selv skal svare 

afsender. 
● Facebook: Der er igen alt for mange, der fra deres private profiler annoncerer for deres egne aktiviteter i 

LGIF. Det skaber forvirring for dem, der ikke kender instruktørerne/trænerne på de enkelte hold. Udvalgene 
bedes formidle ud, at der i vores retningslinjer er vedtaget, at al annoncering skal opslås på LGIF’s officielle 
Facebookside. Derefter må man dele opslaget derfra og ud på diverse sider og grupper. Tekst, billede(r) 
og/eller fil med færdigopsat opslag sendes til Anne-Mette (Anne-Mette Bak Navntoft) på messenger, på mail 
(am@navntoft.com) eller via LGIF’s officielle sides pb. Tekst skal kunne kopieres og filer med opslag skal 
være opsat layoutmæssigt, så de af AM kan slås op med det samme, de læses efter modtagelse. 

 
7. Evt. 

● Ingen punkter 


