
Løgstrup Gymnastik & Idrætsforening 
 
Mødeindkaldelse 
 

Møde: Bestyrelsesmøde 
Tidspunkt: Onsdag den 16. november 2022 19:00-22:00 
Sted: Hallens mødelokale 
Mødeleder: Steffen 
Referent: Helle 
Inviterede: Steffen, Heidi, Pernille, Mette, Katarina, Osman og Helle 

Deltagere: Steffen, Heidi, Pernille, Mette, Katarina  og Helle 
Afbud:  Osman 

 

Dagsorden 
 

1. Opfølgning på sidste mødes referat 
(fællesmøde 13. oktober 2022) 

19:00-19:30 
- Status omkring oprettelse af 

fodboldspillere hos DBU 
 
 
 
 

 
 

- Opfølgning om idé om 

børnecykelhold 
- Opsamling Sport Direct 
 

 

 

 

 

- Opgaven med at oprette spillere hos 

DBU ligger hos forældrene. 

Anbefaler at der findes en forældre 

pr. hold, der kan være tovholder. 

Spørgsmål heromkring skal stiles til 

fodbold ungdom. Fodbold ungdom 

udstikker retningslinjerne. 

- Der laves et opslag mht. at finde en 

tovholder på trænerrollen. 

- Der har været afholdt møde med 

Steen. Der er modtaget et forslag på 

en 3-årig samarbejdsaftale. Aftalen 

skal gennemlæses og 

opfølgningsmøde skal aftales. 

Der oprettes en ny webshop. 

 
2. Meddelelser 

19:30-19:40  

- Info fra fællesmøde med lokale 

foreninger. 

 

 

 

 

- Soundbox i fitness har 

problemer med lyden 
 

 

 

 

- Mange af områdets foreninger deltog 

i mødet. Generelt er der mangel på 

medlemmer, men mest af alt er der 

mangel på frivillige. Flere 

oplysninger blev delt. Nyt møde igen 

til foråret. 

- Det besluttes, at LGIF anskaffer en 

soundbox som udlånes til fitness. 

Osman køber en. 

3. Henvendelse fra U7 fodbold 
19:40 – 20:00 
- Underskriftindsamling/henvendelse 

fra forældre 
 
 

 

 

- På kontingenssiden er der lagt op til 

at vi, ligesom de tidligere år, læner 

os op af niveauet i de mindre 

klubber i Viborg. For indeværende 

sæson er det 500 kr. mens LGIF 

opkræver 450 kr. Der er ikke 



mulighed for at ændre på 

kontingenterne for denne sæson. 

Vi ønsker et oplæg fra fodbold 

ungdom på både kontingentniveau 

samt honorering af unge hjælpere. 

 
4. Kontingentopkrævning 

20:00 – 21:00 
- Plan og ensretning af indendørs 

kontingenter på tværs af 
idrætsgrene 

 

 
 

- Udsættes til dagsmøde den 04.02.2023 

5. Pilatis/yoga honorar 

21:00 – 21:15 
 

- Der er stor opbakning til pilatis/yoga 

holdet. Hanne inviteres med til 

mødet den 15. december mmt. 

fremtidsplanlægning. 

 
6. Spinning 

21:15 – 21:30 
- Status morgenspinning – Mariannes 

afgang 
 
 

 
 

- Aldersgrænse 

 

 

 

- Marianne er desværre nødsaget til at 

holde en pause til spinning torsdag 

morgen. Vi håber, der kan findes en 

afløser i egne rækker i hendes 

fraværsperiode. 

- Pt er der ingen aldersgrænse. 

7. Nyt hold – 1-hjuls cykel 
21:30 – 21:45 

- Konsekvens microspring kortere 
træningstid 

 
 

 

 

- Sara vil gerne starte op hurtigst 

muligt. Træningstiden bliver torsdag 

kl. 17.45 – 18.30 i den lille hal. 

Kontingent fra dec til forårsopvisning 

koster 200 kr. 

- Denne tid er mulig, da trænerne for 

microspring ønsker at afkorte deres 

træningstid, da 1,5 timer er lang tid 

de helt små. Dvs. Træningstiden for 

microspring afkortes med 15 min.  

 
8. Evt. 

21:45-22:00 
- Opslag omkring ændring af 

aldersgræse i fitness 

 

- Lions Club lotteri 
 

 
 

- Katarina laver et opslag på fitness 

samt FB omkring den nye 

aldersgræse i fitness. 

- Vi har takket ja til at sælge 

skrabelodder for Lion Club. 

Bestyrelsen tager salget i år. Vi laver 

ruter rundt i byen, samt laver salg 

ved håndboldstævne den 26/11 

- Tre af bestyrelsens medlemmer har 

valgt at træde ud ved næste 

generalforsamling. 
 

 

Næste møde er torsdag den 15. december 2022  
 



Punkter til kommende møder:  
1. Vores værdisæt – dagsmøde den 04.02.2023 sammen med frivillighed 
2. Gennemsyn af vedtægter – dagsmøde den 04.02.2023 
3. Plan og ensretning af indendørs kontingenter på tværs af idtrætsgrene – dagsmøde den 

04.02.2023 
 

Punkter til kommende fællesmøde (21.03.23): 
1. Fremtid for bestyrelsen – nye medlemmer samt opbygning/fordeling af opgaver i bestyrelsen. 

 


