Referat af Bestyrelsesmøde d. 22. feb. 2016
Afbud fra: Grete
1. Meddelelser
Kirsten har deltaget i et møde med Civil Integrations Indsats vedr. LGIFs rolle
og muligheder i forhold til integration af flygtninge i lokalsamfundet. Kirsten
fortalte bla. om den indsats vi allerede har gjort i forbindelse med Byfesten
sidste år i samarbejde med lokale ildsjæle der formidlede kontakten imellem
de nyankomne flygtninge og festudvalget i LGIF.
Der er mulighed for at søge penge til dækning af udgifter, f.eks stævnegebyr,
kontingent el. lign til f.eks et flygtningebarn der går til en aktivitet.

Ansøgning klubhuset.
Hallen har søgt Kultur og fritidsudvalget om et anlægsstilskud til etablering af nye
omklædningsrum, klublokaler og Ppladser. Det er tænkt at projektet skal foregå i etaper over 3
år og at tilbygningen placeres for enden af den lille hal.
2. Orientering fra møder i fitness og spinning
Fitness:
Ny daglig leder i stedet for Jan er Majken Havtorn (mail mhavtorn@gmail.com)
Styregruppen har bestemt sig for, at gøre et forsøg på kontakte nogle af de tidligere instruktører
(særligt seniorerne) med henblik på, om de vil vende tilbage som instruktører.
Styregruppen har besluttet på baggrund af skriftlige klager, at musikken fremover er slukket i
tidsrummet 811 i hverdagene.

Spinning:
Spinningudvalget har besluttet, at alle fra kommende sæson betaler 20, pr gang.
Alternativt betaler man 600, for en sæson.
Hvis man har et årsabonnement i fitness, må man gå gratis til spinning.
3. Sponsoraftaler
A.K. tager kontakt til Salling Bank med henblik på mulighed for ny sponsoraftale.
Der er lavet storsponsoraftale med Vestergaard Konstruktion med et engangsbeløb på 35.000
kr. til klubben.
4. Lederfesten
Dato bliver i år fredag d. 15. April 2015
Arrangementet starter kl. 17.30 med en aktivitet, derefter middag i cafeteriet.
Invitation kommer rundt snarest.

AM indhenter oplysninger hos de forskellige udvalg om navne og mailadresser på deres unge
ledere og hjælpetrænere U/18 med henblik på et særskilt arrangement for dem. Dato og indhold
følger når vi har et overblik over hvor mange der er.
5. Dagsorden til næste fællesmøde onsdag d 30. Marts 2015
1. Meddelelser fra bestyrelsen
2. Sidste nyt fra udvalgene. Vi tager som sædvanlig en talerunde.
3. Orientering om brugen af facebook, forældreintra mm
4. Lederfesten
5. Orientering om Generalforsamling d. 26. maj
6. Evt.
6. Evt.
Intet

