
Referat af fællesmøde 
 
mandag den 9. December 2019 kl. 19.00-21.00 i Løgstrup Hallen 
 
Fremmødte: Repræsentanter fra Fodbold ungdom, Fodbold senior, Håndbold, Badminton 
ungdom, Fitness, Gymnastik, E-sport, Løbeklubben, Go’nat Idræt, Festudvalget, Badminton 
senior, Cykelklubben, Sponsorudvalget og Kirsten, Dorte, Steffen, Per og Anne-Mette fra 
bestyrelsen. 
Afbud fra: Anders Kristian, Majken Havtorn 
Udeblevet: Spinning og Tennis-tovholder 
Referent: Anne-Mette 
 
Dagsorden: 

1. Meddelelser  
2. Kort statusrunde fra hvert udvalg 
3. “Kend din Forening” arrangement 2020 

● hvert udvalg præsenterer sin aktivitet for dagen. 
● program for dagen udarbejdes derefter i fællesskab. 

4. Evt. 
 
1. Meddelelser: 

● Invitation til lederarrangement er sendt ud til alle udvalg. Husk at sende videre til alle. 
Hellere 1 mere end 1 for lidt. 

● Revy ser ikke ud til at blive til noget i 2020. Kirsten indkaldte til info-møde for alle 
interesserede. Desværre dukkede kun en enkelt person op. Man opfordres til at 
forhøre sig lidt omkring og evt opfordre nogen til at tage kontakt til Kirsten, hvis de er 
interesserede. 

● Info om temadag arrangeret af Viborg Idrætsraad. Datoen er d 25/1-20 efterfulgt af 
en opfølgning i marts. Temaet for dagen er frivillighed, rekruttering og fastholdelse af 
frivillige og en strategi herfor. Tilmelding til Kirsten hvis man er interesseret i at 
deltage. 

● Online tilmelding har haft “lidt” indkøringsudfordringer. Vi er næsten i mål - håndbold 
mangler stadig de sidste, og en ny opkrævning for den næste halve sæson er på 
trapperne. Dorte har derfor besluttet, at håndbold næste år skal tilmelde og betale for 
en hel sæson af gangen. 

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

● Pt har fitness 337 betalende medlemmer 
● Kim har tilmeldt fitness DGI-eventet Fitness Try-Day d. 12/1-20 som er et Åbent Hus 

arrangement, hvor DGI supplerer med materiale, T-shirts osv. Arrangementet er i 
forbindelse med den landsdækkende “Bevæg dig for livet” kampagne. 

Spinning: 
● Bestyrelsen har ikke modtaget status eller afbud fra spinning. 

Fodbold ungdom v/Frank Tylstrup 
● Udendørs sæsonen er afsluttet. 
● Ud af 4 x 11-mandshold vandt de 3 turneringen og 1 hold blev nr 2. 



● Udvalget arbejder målrettet på fastholdelse af spillere. 
● Udvalget har også fokus på pigefodbold. 
● Frank har lavet trænerpakker til alle trænere med tøj/overtøj til træning og kampe. 

Der er møde herom onsdag d. 11/12-19. 
● Dahl-Cup ser positivt ud hvad angår tilmeldinger. 

Gymnastik v/Dan: 
● Holdene kører - fortsat god tilslutning. 
● Forårsopvisning fastsat til d. 29/3-20 
● Efter denne sæson takker Ulla af som instruktør i jumping fitness. Gymnastikudvalget 

efterlyser en ny instruktør. 
Tennis: 

● Bestyrelsen har ikke modtaget status eller afbud fra spinning. 
Cykling v/Hans Jørgen og Henrik: 

● VinterCup afholdes d. 4/1-20. VinterCup er et orienteringsløb med 15 poster. 5 
cykelklubber er med - deriblandt LGIFs cykelhold. 

● Svingende antal deltagere på cykelholdene pt pga vejret. 
Håndbold v/René Knudsen, Sanne Remme Zavala og Janni Gryberg: 

● Dameholdet har trukket sig - mangler også en træner. 
● Afholder stævne lørdag d. 14/12. Flere udehold er tilmeldt men desværre kun 1 

hjemmehold. 
● Udvalget har fokus på mere forældreengagement. De arbejder bla på at der skal 

nedsættes et råd under udvalget med en forældrerepræsentant fra hvert hold. 
Go’nat idræt v/Sanne Remme Zavala: 

● Færre børn til seneste arrangement, men måske var det pga sammenfald med andre 
aktiviteter. 

● Der arbejdes pt på 2 events i 2020. 
Badminton ungdom v/Malene Errebo: 

● 14-16 spiller på hvert af de 2 hold der træner hhv fra 17-18 og fra 18-19. 
● De ældste udfordres fremadrettet ved at blive tilmeldt turnering. 
● Det fungerer generelt godt med 2 trænere. 

Badminton senior v/Peter Mandrup: 
● Juleafslutning i ugen op til jul. 
● Julebadminton event d. 27/12 for alle, der har lyst. 
● Online tilmelding og betaling bliver introduceret for motionisterne i det nye år. 

Løbeklubben v/Susanne Kirkegaard: 
● Afsluttede Walk’n Run med 0 deltagere, men starter nyt hold op d. 16/1-20. 

Festudvalget v/Susanne og Katarina: 
● Julefrokosten er vel overstået, dog med kun ca. 250 deltagere. Overskuddet ender i 

ca. 24.000 kr. 
● Der manglede primært deltagelse fra virksomhederne - udvalget har evalueret på det 

og gør sig overvejelser i forhold til næste år. 
● Udvalget er så småt i gang med at planlægge Byfest 2020 som afholdes fra 10/6 - 

14/6. 
● Der satses igen på Lokaldysten i samarbejde med den nye Borgerforening. 

Fodbold Senior v/Jakob Mikkelsen: 
● Udfordret på at stille hold til kampene, men det er gået med lånte spillere. 



● Opstart igen i februar. 
Sponsorudvalg v/Jakob Mikkelsen og Steffen Vestergaard: 

● De 3 i udvalget fortsætter, men der skal findes flere. 
● Der er indtil nu indkommet ca. 200.000 kr inkl sommerfestbladet. Der er også nye 

sponsorer i hus. Konklusionen må være at der virkelig er behov for et sponsorudvalg. 
E-sport v/Christian Stæhr: 

● Sæsonen startede ud med 3 deltagere - nu er de på 5. Det er for skrøbeligt et hold at 
tilmelde en turnering, så der stiles igen mod at finde et par deltagere mere. 

 
3. “Kend din forening” arrangement d. 23/2-20 kl. 9.00-12.30. 

● Arrangementet bliver afholdt i samarbejde med Dagli’Brugsen og med fastelavn og 
tøndeslagning som et sidetema. 

● Udvalgene har gjort sig tanker om deres egne aktiviteter. 
● Annoncering skal være tydelig og i god tid. Fokus på omtale i pressen. 
● Der indkaldes til et sidste planlægningsmøde i det nye år, hvor det endelige program 

tilrettelægges. 
 
4. Evt. 

● Frank præsenterede et velovervejet og gennemarbejdet forslag til et koncept med 
ens spillertøj, trænertøj osv på tværs af alle afdelinger. Frank præsenterede en 
lukrativ aftale med et spansk tøjmærke “JOMA”, der har en kollektion, der dækker 
alle vores aktiviteter i LGIF. Derudover med mulighed for webshop med eget 
selvvalgt sortiment, hvor der kan tilbydes rabatpriser både på produkter med LGIF 
logo og uden til medlemmer såvel som ikke-medlemmer. Salget på webshoppen vil 
ydermere udløse penge til LGIF. Udvalgene og bestyrelsen hilser forslaget 
velkomment og nedsætter en gruppe med 1 repræsentant fra hvert udvalg og 
arbejder videre med konceptet. Flot forarbejde af Frank og flot præsentation. 

● Der efterlyses retningslinier i forbindelse med erkendtligheder til de frivillige. 
Bestyrelsen går i dialog med udvalgene i begyndelsen af det nye år og træffer 
derefter beslutning om, hvorvidt en erkendtlighed/tak for den frivillige indsats 
fremadrettet bliver ens i alle afdelinger. 


