Referat af fællesmøde
Tirsdag den 25. September 2018 kl. 19.00-21.00 i Løgstrup Hallen
Fremmødte: Repræsentanter fra Fodbold ungdom, Fodbold senior, Håndbold, Badminton
ungdom, Fitness, Gymnastik, Løbeklubben, Festudvalget, E-sport, Badminton senior,
Cykelklubben og alle bestyrelsesmedlemmer.
Udeblevet: Spinning, GodnatIdræt
Dagsorden:
1. Meddelelser
2. Status fra hvert udvalg
3. Online tilmelding - status v/Dorte
4. Sponsor procedure i LG&IF fremadrettet v/Jakob, sponsorudvalg
5. Evt.

1. Meddelelser:
● Ny hjertestarter er indkøbt i fællesskab med hallen, da den gamle dels var 8 år
gammel og dels stod overfor diverse udskiftninger.
● Ny daglig leder i fitness er Kim Rasmussen, der er tiltrådt i stedet for Majken Havtorn
● Revy: efter infomøde og et møde igen den 24/9 er der foreløbig nedsat et udvalg på
3 personer, der skriver tekster og øvrige, som gerne vil spille revy. Alle opfordres til at
prikke til potentielle medlemmer og bede dem tage kontakt til Kirsten Nielsen.
● Præsentationsrunde da der er mange nye ansigter i de forskellige udvalg.
2. Status fra hvert udvalg:
Fodbold senior v/Jakob Mikkelsen:
● Fjends Cup mestre igen
● 1. Holdet er startet i serie 2
● Serie 5 ligger lige nu nr 2
● Old Boys har svært ved at stille hold. Er plaget af skader.
● Veteranerne 50+ er også udfordret på at stille hold.
● Jakob berettede i korte træk om hændelsen på fodboldbanen, hvor Rasmus Agger fik
hjertestop. Status er, at Rasmus har det godt efter omstændighederne, og at hurtig
handling og intensiv 1.hjælp på stedet har været afgørende for ham. Stor ros til de
implicerede på stedet den aften.
Fitness v/Kim Rasmussen:
● Har manglet instruktører, men nu er alle vagter dækket ind.
● Pt ca 250 medlemmer
Volleyball v/Kim Agerholm:
● Har kun trænet en enkelt gang, så det er for tidligt at gøre status.
● Håber og arbejder på et samarbejde med Viborg igen.
Badminton v/ Søren og Malene Errebo:
● Søren og Malene er trådt spontant ind i udvalget, da der ellers ikke var udsigt til
badminton. De gør, hvad de kan, med de kompetancer de nu engang har, men føler
sig måske ikke helt klædt på. Der blev foreslået, at de kigger på kurser i DGI regi.
● Pt 18 børn fra 2.kl-9.kl.

●

Hvis der dukker flere op, er de nødt til at finde flere trænere. Der bleve foreslået, at
de laver et opslag til FB, hvor de efterlyser træner og/eller hjælpetrænere.
● Kommende forældre/børn arrangement 27/10
● Kontakt med en spiller fra Viborg, som måske vil komme og spille lidt med børnene.
Håndbold v/Kim Gaardsdal
● Alle hold op til U14 piger er i fuld gang.
● Derudover Dame- og Herre senior i serie 2 og 3.
● U14 piger mangler træner, så de er pt slået sammen med U10 drenge. Der søges
stadig træner til pigerne.
E-Sport v/Kim Gaardsdal
● Der blev afholdt LANparty den 8/9 - 25 børn og 5 voksne - en succes.
● Sæsonen er startet op med pt 16 medlemmer (10-15 år) - træner onsdage
● Træningen er udvidet med ½ time, hvor der prioriteres frugt og frisk luft.
● Stor ros fra udvalget til Rasmus og Christian, som er meget dedikerede og dygtige.
De arbejder ud fra gode værdier, og har bla fokus på den gode tone/retorikken, når
der spilles.
Gymnastik v/Dan:
● Trænere og hjælpetrænere er på plads.
● Spilopperne er ca. 25, Forældre/barn er ca. 15, Mikroerne er ca 14-15
● Udvalget har møde onsdag den 26/9, hvor der gøres status over alle hold.
● Det ser i store træk fornuftigt ud over det hele.
Badminton senior v/Peter Mandrup:
● Der er kommet enkelte nye spillere.
● Der er pt kun 2 ledige baner tilbage.
Løbeklubben v/Susanne Kirkegaard:
● Nyt Walk’nRun hold er startet op. Pt 4 nye medlemmer.
● Har fastholdt de “gamle” Walk’nRun deltagere og delt dem op på 3 hold.
Cykelklubben v/Poul Erik Blaabjerg:
● Racer sæsonen er slut
● Hærvejsløb blev afviklet med succes.
● 18 deltog i Harzen turen - nogle på racer, nogle på mountainbike, nogle begge.
● Mountainbike sæsonen starter op 1/10 - tirsdage kl 18.30 og lørdage kl 13.00
● VinterCup afholdes 5/1-19
● 2.lørdag i december køres vintertur Løgstør-Løgstrup
Festudvalget v/Dennis Aldahl:
● Byfesten 2018 gav et overskud på 65.672,25 til klubben
● 2018 blev et farvel til flere gamle medlemmer og et velkommen til nye.
● Efter infomøderne og et møde, hvor udvalget nedsatte sig og snakkede form og
indhold, består udvalget nu af 7 - måske 9 medlemmer.
● Byfesten 2019 bliver i uge 24 - rykkes en uge bla pga pinsen.
Fodbold ungdom v/Flemming Bruun:
● Sidste udendørskampe spilles inden længe.
● Enkelte hold fortsætter ude - muligvis suppleret med træning på kunstgræs.
● Indendørs sæsonen starter snart - haltiderne fordeles - der bliver også Futsaltræning
i år.

●

U15 og U16 skal deltage i Costa Brava Cup i uge 42, det er både spillere og
forældres fortjeneste, at det kan lade sig gøre - de har selv tjent penge på juletræer
mm.

3. Online tilmelding v/Dorte, kasserer
● I løbet af den næste måned overføres alle oplysninger fra det gamle system til
Winkas Air. Man skal tilmelde sig via lgif.dk, hvor man omdirigeres til Winkas Air.
● Ca 1/11 indsamles oplysninger fra de forskellige aktiviteter. Det være sig detaljerede
oplysninger om de forskellige hold, trænere, kontaktpersoner osv. Udvalgene kan
godt begynde at forberede sig på at have opdaterede og korrekte oplysninger klar.
● Dortes tanke er, at der 3.gang man deltager SKAL være tilmeldt og betalt online. Der
blev drøftet forskellige muligheder - om det er bedre at man skal være tilmeldt 1.gang
og der derefter tilbageføres, hvis man ikke vil deltage i aktiviteten alligevel. Det
vurderedes, at det umiddelbart bliver for omstændigt rent administrativt.
● Trænere og udvalg får adgangskode til selvbetjeningssystemet og skal selv trække
en liste, for at tjekke af om alle har tilmeldt sig og betalt. Der blev udtrykt bekymring i
forhold til, om trænerne vil bryde sig om at skulle “prikke på skulderen”, hvis der er
nogen, der deltager uden at betale. Men det blev også understreget, at de jo står lidt i
samme situation nu, hvor de skal sikre, at alle er skrevet på den liste, de skal
aflevere til Dorte, så hun kan opkræve kontingent. Det blev nævnt, at vi risikerer at
miste de passive medlemmer, som pt møder op de første gange, betaler girokortet
og derefter ikke kommer mere. Men det vurderedes, at den tabte indkomst der udli
opvejes af de kontingenter vi ved online tilmelding vil få, hvor girokortet, i dag ikke
betales - ej heller efterfølgende rykkere.
● Dorte udarbejder et standardbrev, som alle aktiviteter benytter ved deltagelse på
holdene på trods af manglende onlinetilmelding/betaling. Dermed slipper trænerne
for at skulle afvise f.eks børn og unge pga forældre, der undlader at betale. Dorte har
fået denne ide fra en anden klub, der har succes med at benytte et standardbrev.
● Målet er, at online tilmelding skydes i gang i badminton motion pr 1/12-18.
4. Sponsor procedure i LG&IF fremadrettet v/sponsorudvalg:
● Jakob er pt ved at danne sig et overblik over de nuværende sponsorer.
● Målet er fremadrettet:
○ At frede de mest overrendte sponsorer og lave en specialaftale med dem.
○ At hjælpe de enkelte udvalg aktivt med at skaffe sponsorer.
○ At gå i dialog med de enkelte udvalg.
○ At blive set som en hjælp til de enkelte udvalg og gøre benarbejdet for dem.
○ At arbejde på at synliggøre sponsorerne mere under aktiviteterne.
○ At sponsorudvalget aktivt “går i luften” pr. 1/1-19
● Udvalget skal have flere medlemmer, bla min. 1 person, der kan skrive ansøgninger
til diverse fonde.
5. Evt:
● Hallens bestyrelsen meddeler, at byggeriet “nye omklædningsrum mm” er planlagt til
at begynde i uge 42 og stå færdigt 1.april 2019.

Referent: Anne-Mette Navntoft

