Referat af Bestyrelsesmøde d. 17. aug. 2015
1. Meddelelser

Bestyrelsen har godkendt Fitnessafd. ønske om mulighed for at kunne sætte
et medlemsskab på pause  et årsabonnement bliver fremover med mulighed
for 1 måneds pause.
Fitness har yderligere ønsker om flere forskellige tiltag, der indebærer køb af
skærme  bla. en touchskærm. A.K. arbejder videre med det.
Spinning tiltag i forsøg på at øge antallet af spinnere i den nye sæson
indebærer gratis spinning i den kommende sæson ved tilmelding til andre aktiviteter i LGIF.
Derudover fortsætter tilbuddet om at betale en 20'er, når man dukker op, hvis ikke man ønsker
at tilmelde sig for en sæson og dermed reservere plads på et hold.
Bestyrelsen har budt ind på at samle frivillige til at stå i bar under Viborg Rådhus kommunale
julefrokost i december med mulighed for at tjene 12.000 kr. til LGIF. Desværre vandt vi ikke
lodtrækningen i år, og opgaven gik derfor til en anden forening.

2. Støttearrangement 5. september i forbindelse med Aktivitetspark 2.0

Kirsten, som er LGIFs repræsentant i styregruppen, fortæller, at forarbejdet med sponsorer især
har været stort, og der arbejdes stadig med at få de sidste aftaler på plads. Der har været flere
positive tilbagemeldinger, og styregruppen glæder sig til at offentliggøre det færdige resultat af
sponsorarbejdet og projektet i det hele taget.
Programmet for dagen gennemgået i detaljer.

3. Forespørgsel fra Gymnastikafdelingen

Gymnastikafdelingen ønsker bla. at investere i ny trampolin, udover det beløb de har sat af i
eget budget til redskaber. Bestyrelsen har behandlet ønsket ud fra de større redskaber, der er
indkøbt til gymnastikafdelingen siden 2009 (herunder en ny trampolin i 2012, en air track, en
team track mm) og tilbagemeldingen bliver umiddelbart, at de først og fremmest skal bruge de
5000 kr, de selv har budgetteret med til evt. indkøb af ny trampolin.

4. Evt

Festudvalget forespørger på muligheden for at investere i foreningens egen pølsevogn og/eller
eget festtelt til brug under Byfesten. Bestyrelsen undersøger mulighederne.
Der er indkommet et ønske fra en forælder om, at bestyrelsen pålægger håndbold og
fodboldudvalget at tilpasse træningstider i overgangsperioden, hvor udendørs fodbold kører,
samtidig med at håndboldsæsonen starter op indendørs. Bestyrelsen vurderer, at udvalgene i
forvejen står med en stor udfordring, når puslespillet skal lægges og træningstiderne gå op med
trænernes ønsker og de ledige haltider. Bestyrelsen vil gå videre med en opfordring til begge
udvalg om at tage hensynet, hvis det lader sig gøre. Men vil ikke derudover blande sig i
udvalgenes arbejde med planlægning af træning.

