
Løgstrup Gymnastik & Idrætsforening 
 
Mødeindkaldelse 
 

Møde: Bestyrelsesmøde 
Tidspunkt: Torsdag den 15. december 2022 19:00-22:00 
Sted: Hallens mødelokale 
Mødeleder: Steffen 
Referent: Helle 
Inviterede: Hanne Holm under punkt 1, ellers Steffen, Heidi, Pernille, Mette, Katarina, Osman og 

Helle 
Deltagere:  
Afbud:   

 

Dagsorden 
1. Pilatis/yoga honorar 

19:00 – 19:30 
- Fremtidsplan sammen med Hanne Holm 

 

 

 
- Pt. 28 tilmeldte. Nyt hold med opstart uge 2, 

6 ugers forløb. Laver opfølgning herefter. 
Uændret aflønning. 
 

2. Opfølgning på sidste mødereferat  

19:30-19:45 
- Opfølgning på opstart af 1-hjulscykel 

 
 
 

- Indkøb af soundbox til fitness 
 

 
 

- Underskriftindsamling/henvendelse fra 
forældre 
 

- Status på salg af lodsedler 

 

 

 
- Ingen tilmeldte. Pernille følger op med Sara. 

Ansøgt 34.000 kr. i puljen, og vi er blevet 
bevilliget 15.000,-. Heraf er der brugt 5.000 
kr. Til 5 unicykler. 

- Den er ikke købt endnu. Den skal indkøbes, 

- Osman har opgaven. Musikanlægget i 
fitness er ikke optimal. Osman kontakter 
Kim, Lene og Bent omkring dette. 

- Ingen tilbagmelding. Vi har modtaget et 
oplæg fra Fodbold Ungdom, få dage før 
mødet. Udsættes til næste møde. 

- Der er ikke overblik over det endnu 

 
3. Meddelelser 

19:45-19:50  
 

 

- Ingen 

 
4. Sport Direct aftale 

19:50 – 20:05 

 

 
- Aftale godkendes. Aftalen løber 3 år 

(01.01.23-31.12.25). Forpligter os til at 

købe alt hos Sport Direct 
- Forslag at der bliver en kontaktperson, så vi 

kan samle køb. Steffen hører Frank om han 
kunne løfte opgaven. 

 

5. Frivilligfest 

20:05 – 20:20 
 

 

- Fredag den 24.03.2023 kl. 18.00 i Hallens 
Cafeteria 

 

6. Padel 
20:20 – 20:30 

- Kort briefing/status 
 

 
- Der er sket meget i padeludvalget siden 

sidst. Der er udarbejdet materiale omkring 
padelprojektet. Der vil stå repræsentanter i 
Brugsen den 16.12.22 kl. 16-18 mht. at 

skaffe de påkrævede forhåndstilmeldinger, 
så der kan søges midler fra kommunen. 
Katarina laver et link på hjemmesidens 



forside, samt senere en side til padel med 
link til forhåndstilmelding. 

 

7. Rekruttering af nye 
bestyrelsesmedlemmer 

20:30 – 21:00 
 

 
- Vi skal have fundet nogle nye medlemmer. 

Det skal slås op på hjemmesiden og på 
facebook. Hvis ikke det er muligt at skaffe 
nye medlemmer inden generalforsamlingen, 
kunne vi foreslå at bestyrelsen kommer til at 
bestå af udvalgsformændene og udlisitering 
af kasseropgaven. 

 

8. Nye puljer for Landdistrikterne 
21:00 – 21:30 

- Skal vi gøre noget ift. de nye 

puljer? 

 
- Martin må meget gerne søge puljerne, hvis 

han har idéer hertil. 

9. Henvendelser/kommunikation 
21:30 – 21:45 

- Henvendelser til både 
udvalgsmedlemmer/bestyrelse dræber 
viljen til frivilligt arbejde 

 

 
 

- Der opleves, at henvendelser til udvalg samt 
forventning til svartider er urimelige. Det 
samme gør sig gældende for bestyrelsen.  

 

10. Evt. 
21:45-22:00 

- Forslag fra Lene om at starte et hold 
cirkeltræning op for børn som er lidt 

overvægtige?? 
- Festudvalg 

 
 
 

- Ændring af datoer på kommende møder 

 
 

- Super god idé.  
-  

 
 

 
- Festudvalget har nu 7 medlemmer, og der 

har været afholdt møde. Byfest uge 23 
 

- Mødet den 18.01.23 ændres til 17.01.23 

- Mødet den 21.02.23 ændres til 23.02.23 
 

Næste møde er onsdag den 17. januar 2023  
 

Punkter til kommende møder:  
1. Frivilligfest 
2. Princip for kontingentopkrævning oplæg fra Martin 

3. Vores værdisæt – dagsmøde den 25.02.2023 sammen med frivillighed 
4. Gennemsyn af vedtægter – dagsmøde den 25.02.2023 
5. Plan og ensretning af indendørs kontingenter på tværs af idtrætsgrene – dagsmøde den 

25.02.2023 
 

Punkter til kommende fællesmøde (21.03.23): 
1. Princip for sæconafslutning, opgaver, kontakter ude i udvalgene 

 


