
Løgstrup Gymnastik & Idrætsforening 
 
Referat 
 

Møde: Bestyrelsesmøde - fællesmøde 
Tidspunkt: Torsdag den 13. oktober 2022 19:00-22:00 
Sted: Hallens cafeteria 
Mødeleder: Steffen 
Referent: Helle 
Inviterede: Steffen, Heidi, Pernille, Helle, Mette, Katarina, Osman, Repræsentanter fra udvalg. 

Deltagere: Steffen, Heidi, Pernille, Helle, Mette, Katarina, Osman, repræsentanter fra udvalg: 
Sponsorudvalg: Jakob Mikkelsen, Fodbold Ungdom: Martin Elgaard, Gymnastik: Dan 
Kristensen og Maiken Bager, Håndbold: Morten Rüsz, Fitness: Kim Rasmussen, FC 

Prostata: Horst Miesbauer, Byfestudvalg: Katarina, Spinning: Katrine, Camilla 
Afbud:  Repræsentanter fra udvalg: Spinning: Steffen Hvidt, Håndbold: Mathilde, Volleyball 
     senior: Jonna 

 

Dagsorden 
 

1. Velkomst ved formanden 
19:00-19:10 

 

 
- Hurtig præsentationsrunde af fremmødte. 

 

2. Meddelelser 
19:10-19:45  

- Facebook og hjemmeside 
 
 

 
 
 
 

- Status samarbejdsaftale med Sport 
Direct 

 
 
 
 

 
- Nyt fra udvalg 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

- Kontakt Katarina hvis I har noget der skal på 
hjemmesiden og facebook (LGIF, Byfest, og 
div. udvalg). Der er lavet et tiltag ’mød en 

frivillig’ – Video lagt op af Maiken. Sig til hvis 
I har bud på flere mulige emner til ’mød en 
frivillig’. 
 

- Er i proces med at lave en bred aftale for 
hele foreningen. Håber på den baggrund at 
opnå mere fordelagtige priser samt at det 
bliver nemmere at bestille tøj og udstyr. Der 
er møde i næste uge.  
OBS! Cykelafdelingen bestiller tøj  

andetsteds, som udløser sponsorat. 
 

- Håndbold: Morten er blevet formand, 
udvalget har været lidt udfordret af mange 
årsager. Der mangler pt. medlemmer i 

håndboldudvalget. Der er mangel på spillere 
både piger og drenge, og deraf er der flere 

ledige haltider. U7/U8 er godt repæsenteret. 
Det er vigtigt, at vi fanger børnene hhv. 
Håndbold, fodbold og spring efter 
indtroduktionen til Bold og spring. 

- Gymnastik: Har været udfordret på 
instruktørsiden, men det er faldet på plads. 
God tilslutning til børneholdene og også til 

onsdags fællesspisning. Dans hip-hop og 
MGP dans er slået sammen pga. Få hip-hop 
dansere. 

- Spinning: De tre instruktører har fordelt 
tiderne. Camilla bruger spinningslokalet en 
periode til hendes gymnastikundervisning på 

skolen, for at fange nogle af de store elever. 

Der er god tilslutning til holdene pt.  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- Aflysning af julefrokost, konsekvens og 
plan for fremtiden? 

 

Lokalet trænger til at blive shinet op. 
- Fitness: Ca. 150 medlemmer. To 

cirkeltræningshold kører om mandagen. Der 
har været service på flere maskiner, samt 

udskiftet koldvandsautomat. Uge 5 starter 
pulsåret, hvor 9. klasse skal over og prøve 
fitness (2 formiddage). Ændringen af 
aldersgrænsen til 15 år gør, at de 
efterfølgende kan starte op efter et kort 
introduktionsforløb (for at forebygge skader) 

- Sponsor: Vil gerne i gang nov-dec måned for 

at være i god tid mht. tøjbestilling.  
- Badminton: Ca. 25 ungdomsspillere, måske 

lidt flere når fodoldsæconen slutter. Samme 

antal på senior. Der er mulighed for ’pay and 
play’ om tirsdagen, der er ledige baner 
mandage og torsdage, måske ’pay and play’ 
skulle tilbydes her også?. Til februar 

afholdes der badmintonstævne.  
- Yoga: 14 tilmeldte og det er nye medlemmer 

i klubben. 
- Cykling: Ca 40 medlemmer, flere 

succesfulde cykelløb, samt god tur til 
Harzen. Kunne det være en mulighed for at 

starte et børnehold op? 
- FC prostata: Tiltag til cancerramte mænd. 

Der er ikke hold pt. Hvis der kommer et hold 
op og køre, så mangler der en træner. 

- Fodbold ungdom: God tilslutning på alle 

årgange. Der er et pigehold (Årgang 
2010/2011/2012) samt et pigehold i 

udskolingen, for de yngre er der mix hold.  
Focus ligger på at fange børn i en tidlig alder 
samt lave forskellige arrangemanger. Der 
bliver ikke et indendørsstævne i denne 
vintersæcon. 
Fodboldskolen er en succes i Løgstrup, og 
der er god interesse hos de unge for at være 

trænere. 
- Forslag fra gymnastik: Kan man ikke hjælpe 

hinanden udvalgene imellem til div. 
Stævner. 

- I sin profesion fritidsvejleder er Martin blevet 
kontaktet mht. Ethjuls cykel træning. Sara 

vil gerne være træner. Martin spørger 
Tommy ad mht. Brug af hal samt Cirkus 
sceneskræk og søger midler til cykler.  
 

- Lille overskud fra sommerfesten på 40.000 
kr. 
Byfestudvalget er nede på 2, hvoraf 1 er ny. 

Derfor er julefrokosten aflyst. Den gav 
75.000 kr. Sidste år, som LGIF går glip af. 
Der skal gerne findes en løsning, da vi ellers 
også går glip af sponsor/reklameindtægt 
ifm. byfestpladet. 
 

3. Kontingentopkrævning 
19:45 – 20:15 

- Hvordan gøres dette effektivt? 
 

 
 

- Det er nødvendigt, at have et system der 
virker og gør tingene lettere at være kasser. 



Så betaling med mobilpay og kontanter er 
ikke længere en mulighed. 
Vi håber, at udvalgene bakker op. 
Langt de fleste er meget tilfredse med 

Conventus, men der er fortsat medlemmer 
der ’klager’ over systemet. 
Vi er igang med at lave en vejledning. 
OBS! 
Vi skal have fodboldspillerne oprettet hos 
DBU 

 

4. Strategi for aflønning af unge 
hjælpere ifm. Dommer-
/holdledertjans 

20:15 – 20:45 
- Fælles strategi 

 

 
 
 

 
- Fodbold ungdom har lagt en strategi. 

5. Fodbold ungdom 
20:45 – 21:35 

5.00 Fælles honorar for unge 
hjælpetrænere i LGIF 

- Fælles honorar og plan for Unge 

hjælpetrænere i LGIF. 
Fodbold ungdom oplever unge der 
gerne vil give noget videre til yngre, 
men der er lidt tvivl om hvad man 
får for det, og om det er ens i alle 
afdelinger. 
Et forslag kunne være at alle 

afdelinger får 1.000 kr. pr. år en 
ung der har hjulpet + et sæt tøj. De 
1.000 kr. kan fordeles efter sæson i 
afdelingen. Første sæson er det 
klubbens dragt man får. Når 
man har den, og har hjulpet mere 
end et år, kan man få de 1.000 

kr.pr. år + et gavekort til en 
sportsbutik på 300-500 kr. 

 
5.01 Inspiration: DGI/DIFS 

foreningspulje 2022 
- Inspiration til at søge 

foreningspuljen hos DGI/DIFS 2022 
https://www.dgi.dk/foreningsledels

e/medlem-af-dgi/medlem-af-
dgi/medlemsfordele/soeg-dif-og-
dgi-s-foreningspulje 

 
 

 
 

 
- Udvalgene ønsker en fælles retning for 

aflønning. 

Det er svært, at lave fælles retningslinjer, da 
de forskellige udvalg er meget forskellige. 
 

- Kontingent: Underskriftindsamling blandt 
fodboldungdomforældre, da de mener at 
kontingentet er steget/ligger på et højt 
niveau. Kontingenterne er steget med 15 kr. 

Pr. tilmelding, da vi ser ind i flere 
prisstigninger. Niveauer på vores 
kontingenter er fastlagt for år tilbage, og 
’kun’ justeret. 
Forslag: Kunne man synkronisere gebyr for 
indendørsaktiviteter? 

- Bestyrelsen kigger ind i en fælles plan for 

honorar samt ensretning af indendørs 
kontingenter. 
 

- Alle flerestrengede foreninger kan søge 
midler i foreningspuljen hos DGI/DIFS til 
hver enkelt idrætsgren, hvis man har et 

fokus. Martin vil gerne være behjælpelig 
med at lave ansøgning. 

OBS! Puljen er lukket for året 2022. 

6. Sponsorudvalg 
21:35-21:50 
- Tøj 2023 

 
 

 
 

 
 

- Jacob vil gerne i gang i nov-dec. De enkelte 
udvalg skal kontakte Jacob, hvis de mangler 
noget tøj, så hjælper han gerne. 

Jacob ønsker at kontaktoplysninger 
opdateres med nye udvalgspersoner. 
Hold må gerne selv skaffe sponsorer til eks. 
tilskud til tøj. 

 
 

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/medlem-af-dgi/medlem-af-dgi/medlemsfordele/soeg-dif-og-dgi-s-foreningspulje
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/medlem-af-dgi/medlem-af-dgi/medlemsfordele/soeg-dif-og-dgi-s-foreningspulje
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/medlem-af-dgi/medlem-af-dgi/medlemsfordele/soeg-dif-og-dgi-s-foreningspulje
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/medlem-af-dgi/medlem-af-dgi/medlemsfordele/soeg-dif-og-dgi-s-foreningspulje


7. Evt. 
21:50-22:00 

- Indkomne forslag til bestyrelsesmøder 
skal ligge 7 dage før afholdelse af møde 

 

 
 

- Husk at punkter til dagsordenen skal sendes 
til bestyrelsen min. 7 dage før møder 

Øvrigt: 
- Vi har sagt ja til at sælge lodder fra Lions 

Club. Klubben får 10 kr. Pr. lod. 
- Der er mange muligheder på at tjene penge 

ex. Snapsting, Hærvejsmarch osv. 
 

 

Næste møde er onsdag den 16. november 2022 
 

Punkter til kommende møder:  
1. Ensretning af indendørs kontingenter på tværs af idrætsgrene. 

2. Vores værdisæt – dagsmøde i januar 2023 sammen med frivillighed 
3. Gennemsyn af vedtægter – dagsmøde i januar 2023 

 
 

Punkter til kommende fællesmøde (21.03.23): 
 

 


