
Løgstrup Gymnastik & Idrætsforening 
 
Mødeindkaldelse 
 

Møde: Bestyrelsesmøde 
Tidspunkt: Onsdag den 17. august 2022 19:00-22:00 
Sted: Hallens mødelokale 
Mødeleder: Steffen 
Referent: Helle 
Inviterede: Steffen, Heidi, Pernille, Helle, Mette, Katarina, Osman, Kim og Lene fra Fitness (deltager 

under punkt 1+2) 
Deltagere: Steffen, Pernille, Mette, Katarina, Kim og Lene fra Fitness (deltager under punkt 1+2 
Afbud:  Heidi, Osman 

 

Referat 
 

1. Aldersgrænse i fitness 

19:00 – 19:20 
(Med deltagelse af Kim og Lene) 
 

           Bestyrelsen er blevet kontaktet med 
           ønske om nedsættelse af aldersgræse til 
          13-14 år. 
 

  
- Aldersgrænse nedsættes til 15 år. Krav 

om introduktionsforløb 3 gange (torsdag 
17-19), herefter kan fri træning med 
udlevering af brik opnås. Opstart uge 46 
efter puls forløb på skolen i uge 45. 

- Katarina laver flyers. 

- Der opleves problemer med nøglebrik, 
når man både har adgang til boldrum og 
fitness. Kim tager fat i Bent vedr. 
problematikken. 

-  Musikanlæg i fitness er en del ustabil. 
Fitness låner i første omgang 
musikanlæg, som anvendes til byfesten. 
Låses ind i Tommys depotrum. 

2. Henvendelse fra gymnastik 
19:20 – 19:40 

(Med deltagelse af Kim og Lene) 
 
Kontakt fra yogainstruktør Hanne Holm, 
Hjarbæk 
 

 
- Vi ønsker at fortsætter med nuværende 

cirkeltræning med Lene Gryner 
Bertelsen. Vil opretter 1 hold med 18 
deltagere, mandag fra 19-20. Opstart 
uge 37 og 13 gange frem til jul. Pris 350 
kr. Hvis der er stor venteliste udbydes et 
ekstra mandag fra 18-19. 

- Vi gerne vil indgå samarbejde med 
Hanne omkring yogahold. Vi undersøger 
om der findes egnede lokaler. Pernille 

sender Hanne en mail heromkring. 

3. Opfølgning på sidste mødes referat 

(ordinært møde 15. juni 2022) 
19:40-19:50 

 

 

- Status projekt padelbaner?  
Byggetilladelsen skal udarbejdes, - 
Padeludvalget sætter sig sammen om 
denne opgave. 

4. Meddelelser 
19:50-20:00  

- Møde med Viborg Kommune den 
06.09.22 kl. 17.30-20.15 vedr. 
Fundraising – deltagelse? (Pernille) 

- Tilbagemelding fra møde med 
Spinningsinstruktører (Mette) 

 

 
- Pernille har meldt 3 til mødet med 

Viborg Kommune den 06.09.22. Pernille, 
Heidi og Helle deltager. 

- Mette har haft møde med Katrine og 
Camilla. Frank kører hver 2. mandag,                         
Camilla tager de andre mandage og 
Katrine tager tirsdag. Mette viser 

lokalerne frem til Camilla og Katrine. 

Opstart uge 43 pga. Opstartskursus til 



Camilla og Katrine. Frank starter måske 
op i uge 40. 

- Cyklerne trænger til en gennemgang. 
Frank fra Skals har tilbudt at gennemgå 

cyklerne, herefter tages der stilling til 
hvorvidt der er behov for at bestille 
Pedan.  

- Mette spørger Jacob Mikkelsen ang. 
spinningstøj til instruktørerne. 

5. Henvendelser fra Dame- og 
herresenior Fodbold 
20:00-20:10 
- Dame og herresenior fodbold ønsker 

at indkøbe 20 stk. Fodbolde. Pris ca. 

6.000 + moms 
 

 
- Steffen har indhentet tilbud hos Sport 

Direct på fodbolde. Der indkøbes 30 
træningsbolde og 10 kampbolde. 

Der forsvinder mange bolde, - det 

meldes ud til fodboldudvalgene, at 
boldene ikke er udlånsbolde, og der ikke 
skal være fri adgang til boldrummet. 

6. Henvendelse fra Fodbold Ungdom: 
20:10 – 20:25 

- De har søgt penge til Bold og 
Spring. Kommunens pulje giver 
banedeler og nogle små foldemål. 

- De anføgte midler forslår fordeling 
som følger: 
• 5.000 kr. Tilskud til 

fællesspisning 
• 6.000 kr. Fodbold køber 2 kstra 

faste 3 mands udendørs mål + 

ekstra bolde. 
• Evt. Gymnastik og håndbold 

hangler noget på de mindste 
hold? 

 

 
- Ok til tilskud til fællesspisning på 5.000 

kr. og mål samt bolde på 6.000 kr. 
- Det resterende beløb hensættes til 

senere anvendelse, hvor der er behov. 
- Steffen tager fat ind i Mie, så der kan 

laves en fælles bestilling af bolde, jvf. 
tidliger punkt. 

- Overvejelse omkring indkøb af ekstra 
boldbur i boldrum. Fodbold ungdom og - 
senior snakker sammen. 

7. Henvendelse fra Fodbold Ungdom 
20:25-20:45 
Fodbold Ungdom har rettet henvendelse 
omkring strategi til aflønning af de unge 
hjælpere ifm. Kampleder/dommer tjans 

på de små hold. 
 

 

- Vi opfordrer til, at denne opgave 
uddeligeres til forældre, som der er 
historik for. Er dette ikke muligt, må 
træneren opkræve ekstra betaling fra 
forældrene til at hyre 
kampleder/dommer. Det er allerede 
indført på nogle årgange. 

- Vi overvejer at tage punktet med på 
næste fællesmøde 

8. Henvendelse vedr. Overgang fra 

udendørs til indendørs aktiviteter 
20:45 – 21:00 
Forældrehenvendelse (U6) vedr. 
Overlap af udendørs fodbold og 
indendørs bold/spring. For meget at gå 
til begge aktiviteter for den 
aldersgruppe. Udendørs træner mener 

ikke, han er informeret. 
 

 
- Vi har sendt denne henvendelse videre til 

Martin og Dan. 

 

9. Badminton senior 
21:00-21:10 
Kontingentsatser 

 

 
- Kontingentsatser er meget ulige. Eks. 

Turneringsholdet er incl. Bolde, - her har 
vi brugt 10.800 kr. På bolde i perioden 
21.11.21 – 09.03.22, og indtægten på 

dette hold er 8.500 kr. 



- Pernille og Kasper Balling har besluttet, 
at kontingentsatser bliver følgende: 
• Double 1 * ugentlig u/bolde: 460 kr. 
• Single 1 * ugentlig u/bolde: 600 kr. 

• Seniorspillere 1 time u/bolde: 435 
kr. 

• Seniorspillere 2 timer u/bolde: 800 
kr. 

- Vi må desværre lukke aftalen omkring 
løse badmintonspillere, der betaler pr. 
gang, og som primært træner i 
træningstiden for herre håndbold, under 
hensyntagen til vores faste 
kontingentbetalende badmintonspillere. 

10. Behandling af forespørgsel vedr. 
firmaaftaler ifm. træning i fitness 
21:10-21:40 
 
- Hvad ønsker virksomhederne? 
- Udkast til firmapakker 
 

 
- Pernille tager kontakt til Frank i Skals, 

om de har et lignende tilbud. 

11. Støt lokalsporten (mail) 
21:40-21:50 

 
- Endnu en henvendelse omkring ekstra 

indtjeningsmulighed. Vi tager 
henvendelserne op i det opfang, vi finder 
dem relevant, og hvis udvalgene ønsker 

at deltage. 

12. Evt. 

21:50-22:00 

 

- Der sættes arbejde igang med at indgå 

indkøbsaftale med Sport Direct i 
Sønderborg, både til fælles indkøb i 
klubregi men også med mulighed for 
privat indkøb via webshop. Vi inviterer 

Steen til deltagelse i næste fællesmøde 
den 13.10.2022. 

- Tilbagemelding fra besøg af OK i 
Brugsen: I løbet af 3 timer blev der 
udleveret 7 nye OK kort. OK vil meget 
gerne komme og stå med en stand ifm. 

Gymnastikopvisningen eller til 
fællesspisning til byfesten. 

 

Næste møde er torsdag den 15. september 2022 
 

Punkter til kommende møder:  

1. Vores værdisæt 
2. Gennemsyn af vedtægter 

 

Punkter til kommende fællesmøde: 
 

3. Kontingentopkrævning - Hvordan kan vi gøre dette mere effektivt?  
4. Indkomne forslag til bestyrelsesmøder skal ligge 7 dage før afholdelse. 
5. Evt. - strategi om aflønning af unge hjælpere ifm. Dommertjans/holdledertjans. 

 


