
Løgstrup Gymnastik & Idrætsforening 
 
Mødeindkaldelse 
 

Møde: Bestyrelsesmøde 
Tidspunkt: onsdag den 15. juni 2022 19:00-22:00 
Sted: Hallens mødelokale 
Mødeleder:  
Referent:  
Deltagere:  Steffen, Heidi, Pernille, Helle, Mette, Katarina, Osman 

Afbud: 

 

Punkter på dagsordenen  
 

1. Opfølgning på sidste mødes referat 
(generalforsamling 17. maj 2022) 
19:00-19:10 

 

Repræsentantskabsmøde med Mette og 

Heidi.  

Snak om multiparken, hvor børnehaven nu 

vil trække sig, så de ikke frem over vil 

bidrage økonomisk. 

Der er indkaldt til møde vedr. dette. Mødet 

vil ligge lige før sommerferien eller lige 

efter.  

Pernille repræsenterer LGIF. 

 

Gode tilbagemeldinger på beretning, der er 

optaget og lagt ud på Facebook.  

 
2. Meddelelser 

19:10-19:30 
- Aldersgrænse i fitness. Forslag 14 

år. 
- OK event.  

- Bold & spring ønsker udstyr 
- Grundejerforeningen Villumhøj  

 

- Vi drøfter aldersgrænse med fitness 

udvalget ved først kommende 

lejlighed. Kim inviteres til næste 

bestyrelsesmøde.  

- Vores konsulent er flyttet til ny 

region. Der kommer en ny til vores 

område.  

- De ønsker en oppustelig 

skumbanedeler. Udgiften til dette er 

ca. 11.000kr. Bestyrelsen godkender 

denne udgift. 

De søger forskellige fonde til køb af 

forskelligt udstyr. Når vi ved, hvad 

man får fra disse, tages der stilling 

til yderligere køb. 

- Grundejerforeningen Villumhøj 

nedtager deres beachvolleybanen og 

tilbyder det til LGIF. Vi siger ja tak 

og påtænker at give det videre til 

Multiparken. 
3. Økonomi og styring af 

tilmelding/kontingent v. Pernille 
19:30-20:00 

- Man er i gang med at indkræve 
kontingent ved fodbold.  
Der er lidt udfordringer med at få folk til 
at betale dette. Det er hårdt arbejde for 

de frivillige at rykke for dette. Mange 
frivillige synes, det er en ubehagelig 

opgave.  



- Til næste fællesmøde skal vi sammen 
med udvalgene i dialog om denne 

udfordring. 
 

4. Ny bestyrelse - Hvem gør hvad? 
Drøftelse af opgaver og aftaler ift. til 
fordeling af disse. 

20:00-20:20 

Sekretærrolle: Udarbejdelse af 

dagsorden og referat → Helle 

 

kontakt@lgif.dk: Alle indkomne forslag 

og henvendelser skal komme på denne 

mail.  

Katarina har ansvaret for denne nu. Den 

kan overdrages til andre, hvis man i 

perioder er presset fra andre sider.  

 

Eksterne møder fordeles blandt 

bestyrelsens medlemmer. 

 

Kontakt til OK events → Heidi 

 
5. Projekt Padelbaner 

Status v. Mette og Steffen  
20:20-20:50 
 
- Økonomi 
- Projektbeskrivelse 

- Byggetilladelse 
- Plan 

- Det er besluttet, at LGIF frigiver 

500.000kr. til etablering af to 

padelbaner ifm. tennisbanerne.  

Den videre proces kan nu gå i gang 

ift. at skaffe den fornødne kapital til 

projektet. 

Projektet er berammet til 

2.300.000kr.  

Styregruppen vil nu gå videre med 

søgning af byggetilladelse. 

Derudover skal der søges ved 

Planafdeling og byggeri. Ydermere 

ønsker vi at invitere dem ud, så de 

kan se området og blive præsenteret 

for vores planer.  

 
6. Kort status på byfesten v. Katarina 

20:50-21:00 

 
God byfest. 
Banko var rigtig godt besøgt. 
160 til spisning af helstegt pattegris torsdag aften. 
60-70 gæster til fællessang, hvilket var over forventning. 
”Den store sommerfest” solgte desværre kun 72 billetter.  
Pladsen var alle dage rigtig godt besøgt med gang i 
hoppeborge, tombola, pølsevognen og tivoliaktiviteter. 
 
Vi kommer fremover til at mangle medlemmer til 

planlægning af kommende julefrokost og byfest. 

 
 

 
7.  Behandling af forespørgsel fra 

borgerforening vedr. film om 
Løgstrup 

21:00-21:25 
 
- Økonomi 
- Hvad får vi ud af det?  

- Vil vi være med?  

Mulighederne i filmen er drøftet. Det er en rigtig god ide, 
men det tilbud, der er fremsendt, ser vi ikke som holdbart.  
 
Foreningen får ikke nok ud af det. Derfor er det besluttet, 
at vi ikke ønsker at deltage. 
 
Heidi har dialog med borgerforeningen med yderligere 
begrundelse og evt. samarbejde om andet alternativ. 

mailto:kontakt@lgif.dk


8. Behandling af forespørgsel vedr. 
firmaaftaler ifm. træning i fitness 
21:25-21:40 
 

- Hvad ønsker virksomhederne? 
- Udkast til firmapakker 

Skubbes til senere møde. 

9. Støt lokalsporten (mail) 
21:40-21:55 

Skubbes til senere møde. 

10. Evt. 
21:55-22:00 

 

 

Næste møde er onsdag den 17. august 2022 
 
Punkter til kommende møder:  

Aldersgrænse i fitness (Kim med) 
Fælles retningslinjer for aflønning af frivillige 
Vores værdisæt 
Gennemsyn af vedtægter 
Punkt 8 og 9 behandles flyttes til senere møde. 
 
Punkter til kommende fællesmøde: 
Kontingentopkrævning - Hvordan kan vi gøre dette mere effektivt?  
Indkomne forslag til bestyrelsesmøder skal ligge 7 dage før afholdelse. 
 


