
Løgstrup Gymnastik & Idrætsforening 
 
Referat 
 

Møde: Bestyrelsesmøde 
Tidspunkt: Tirsdag den 17. januar 2023 19:00-22:00 
Sted: Hallens mødelokale 
Mødeleder:  
Referent: Helle 
Inviterede: Steffen, Heidi, Pernille, Mette, Katarina, Osman og Helle 

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

 

Dagsorden 
1. Opfølgning på sidste mødereferat  

19:00-19:30 

- Opfølgning på opstart af 1-hjulscykel, 
status på antal tilmeldinger 
 

- Indkøb af soundbox til fitness, status på 
indkøb 

 
 

- Underskriftindsamling/henvendelse fra 
forældre (udsat fra sidste møde) 
 
 
 
 

- Forslag fra Lene om cirkeltræningshold 

for overvægtige børn. Har nogen talt 
med Lene, - skal der gøres noget? 
 

- Salg af lodsedler, status 
 

 

 
- Ca 8-10 tilmeldinger. 7 betalende pt. 

 
 

- Osman er igang med at indhente oplysninger 
om diverse problemstillinger. Herefter findes 
den mest optimale løsning + soundbox. 

 

- Afsenderen har fået en tilbagemelding, 

og vi har ikke hørt mere. Vi arbejder 

videre med fodbold ungdoms oplæg på 

heldagsmødet i februar. 

 

- Lene og Rie laver en vurdering om de 

kan løfte opgaven. De melder tilbage 

hvis der skal gøres mere. 

 

- Klubben har tjent ca. 4.400 kr. 

 
2. Meddelelser 

19:30-19:45  
 

 

-  

 
3. Padel 

19:45 – 20:00 
Nyt fra padeludvalg 
 

 
 

- Der er p.t. 95 forhåndstilmeldinger. Resten 
af punktet udsættes til næste gang pga. 

Steffens fravær. 
 

4. Rekruttering af nye 
bestyrelsesmedlemmer 
20:00 – 20:30 

- Hvad gør vi? 

 
 

- Opgaver? 
 

 
 
 

- Vi skal have lavet opslag om minimum 3 nye 

bestyrelsesmedlemmer. Det gør Katarina. 
 

- Pernilles opgave skal splittes op på flere 
personer. Der udarbejdes et par opslag som 
opslås på FB. 
 

 

5. Besked fra Martin 
20:30 – 21:00 
Opfølgning på Martins henvendelse 

 
 



 - Vi har ikke modtaget henvendelser fra andre 
områder som ønsker at ansøge puljer, - så 
de enkelte områder står frit for at lave 
ansøgninger. Vi tager en idé op om et fælles 

forum blandt udvalgsformænd, til drøftelse 
af diverse emner bl.a. ansøgninger. Drøftes 
på næste fællesmøde. 

6. Frivilligfest, den 24.03.23 
21:00 – 21:45 
Planlægning?? 

 
- Katarina laver en invitation, og taler med 

vinmanden. Mette hører Slagter Storm. 

 

7. Evt. 
21:45-22:00 
 

 
- Udlejning af tombolavogn skal opslås på 

hjemmesiden. 

 

Næste møde er torsdag den 23. februar 2023  
 

Punkter til kommende møder:  
1. Tilbagemelding fra padel – mødet den 23.02.2023 
2. Princip for kontingentopkrævning oplæg fra Martin – dagsmøde den 25.02.2023 

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 
2. Fælles forum for udvalgsformændene til drøftelse af emner/udfordringer mv. 

 
 


