
Løgstrup Gymnastik & Idrætsforening 
 
Mødeindkaldelse 
 

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

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

 

Referat 
 

1. Opfølgning på sidste mødes referat 
(ordinært møde 17. august 2022) 

19:00-19:50 
- Info fra møde omkring Foundraising 

hos Viborg Kommune den 06.09.22. 
o Evt. søgninger: 

▪ Headset, soundboks 
▪ Nye spinningscykler 
▪ Legeplads, 

bord/bænkesæt, 
parkeringsplads ved 
lysbanen 

 
 
 

- Info fra Netværksmødet den 

12.09.22. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

- Tilslutning til Cirkeltræning, 1 eller 
2 hold? 

-  
- Hvad er endelig aftale blevet med 

Hanne Holm ang. yoga? 

 
 

 
 

 

- Rigtigt godt og informativt møde. 

Der findes mange forskellige fonde, 

- der er mmasser af penge, og de 

mangler ansøgninger. Vi tager 

kontakt til Jesper Markussen. 

o Vi starter op med ansøgning 

til headset, soundboks og lys 

hertil (spinning) 

o Legeplads, bord/bænkesæt 

o P-plads ved lysbanen 

 

- Afholdes 2 * årligt.  

Mønsted fortalte om deres 100 års 

jubilæum samt kalkmineløbet, hvor 

der er stort frivilligt arbejde og 

hvordan de finder frivilligt arbejde.  

Information omkring de stigende 

energiudgifter: Det er ikke muligt at 

få tilskud. Der er i stedet åbnet en 

pulje omkring initiativer til 

besparelse af el. 

Kultur og Fritidsudvalg/DGI indleder 

et fælles arbejde omkring frivilligt 

arbejde.  

 

- Stor opbakning, - 2 hold er oprettet 

næsten fuld booket. 

 

- Der er oprettet 1 hold tirsdag i den 

store hal, pt. er tilmeldt 12 tilmeldt. 

2. Meddelelser 
19:50-20:00  
- Opfølgning Padel 

 

 

 

 

- Møde sidste uge: Ny lovgivning 

vedr. teltoverdækning. Der skal nu 

laves brændcertifikat. Der er kun 2 



firmaer i landet, der kan lave disse 

certifikater.  

Der undersøges derfor alternativ 

overdækning, evt. stål. Afventer 

tilbud, så der kan sammenlignes 

priser.  

Der er sendt mail til Viborg 

Kommune omkring 

forhåndsgodkendelse af 

byggetilladelse. 
3. Henvendelse fra festudvalg vedr. 

julefrokost 2022 
20:00 – 20:15 

- Status på situation med julefrokost 
 

 

 

 

 

- Der er kun 3-4 personer tilbage i 

festudvalget, og de kan ikke løfte 

opgaven omkring julefrokost. Derfor 

aflyses julefrokosten i 2022. Der 

sendes meddelelse rundt 

heromkring. 
4. Status spinning 

20:15 – 20:30 
- Mette giver kort opdatering 

 
 
 
 

- Tilbagemelding fra Franks 

gennemgang af spinningscykler – 
behov? 

 

 

 

- Der har været møde mellem 

instruktør Frank, Camilla og Katrine. 

De har haft prøvetime, og de er klar 

til opstart.  

- Vores cykler er gamle men 

velholdte. De skal smørres, men kan 

sagtens køre et par sæsoner mere. 

Der bliver iværksat smørring af 

cykler.  

Instruktørerne ønsker at få pyntet 

lokalet op. Der bestsilles Spotify 

abonnement til musik, samt 

bestilling af cykelbukser til de to nye 

instruktører. 

- Rasmus Dudec står til rådighed som 

afløser. 
5. Samarbejde med Sport Direct 

20:30 – 20:45 

- Mulighed for at udvide den 
nuværende aftale på 
fodboldområdet til hele foreningen. 

 

 

 

- Steffen, Pernille og Katarina deltager 

i et møde med Sport Direct, for at få 

fornyet samarbejdsaftalen. 

o Spørgsmål til Steen (Sport 

Direct) – størrelse af tøjet, da 

håndboldherrer har 

udfordringer med 

størrelserne. 

o Det skal være mere synligt 

på hjemmesiden, 

hvor/hvordan der bestilles 

tøj. 
6. Behandling af forespørgsel vedr. 

firmaaftaler ifm. træning i fitness 

20:45-21:00 
 

 
 

 
 



- Hvad ønsker virksomhederne? 
- Udkast til firmapakker 

 
Pernille tager kontakt til Frank i Skals, om 

de har et lignende tilbud. 
 

- Skal vi udbyde firmaaftaler og i 
hvilken form? 

 

 
 
 
 

 
 

- Vi kan sagtens udstede faktura til 
virksomheder på den enkelte 
medarbejder, som betales af 
arbejdsgiver. Der laves ikke særskilt pris 
hertil.  

Skals Idrætsforening har samme 
procedure. 

7. Vores værdisæt 

21:00-21:25 
- Gennemgang af værdisæt 

 

 
- Udsættes til et dagsmøde i januar 

sammen med frivillighed 

8. Gennemsyn af vedtægter 
21:25 – 21:50 
- Gennemsyn af vedtægter 

 
 

- Udsættes til et dagsmøde i januar 

9. Evt. 
21:50-22:00 

 
 

Kontakt fra Peter Mandrup: 
- TV i Hallen hvorpå der kører reklamer 

fra sponsorer er gået i stykker. Skal det 

repareres eller kasseres? Osman tager 
kontakt til Daniel omkring. 

- Sofie Ringgaard og Anders Jensen 

tilbyder at mødes omkring, hvad der rør 
sig i foreningen/området. Vi afventer om 
de indkalder til møde. 
 

Observation: 
Der er ikke stor tilslutning til håndbold, - der 
kører pt. ikke mange hold. Hvad kan vi 
gøre/skal vi gøre noget for at få flere børn i 
hallen? 
 
Film: Onsdag den 21/9 kl. 17.30 – 19.30 

kommer Løgstrup Borgerforening og laver 
optagelser. 

 

Næste møde er torsdag den 13. oktober 2022 (fællesmøde) 
 

Punkter til kommende møder:  
 

 

Punkter til kommende fællesmøde (13.10.22): 
 

1. Kontingentopkrævning - Hvordan kan vi gøre dette mere effektivt?  
2. Indkomne forslag til bestyrelsesmøder skal ligge 7 dage før afholdelse. 
3. Drøftelse af aflønning af unge hjælpere ifm. Dommertjans/holdledertjans. 
4. Sponsorudvalg 

 


