Bestyrelsesmøde onsdag d. 26. Oktober 2016
1. Meddelelser
- Første spadestik til aktivitetsparken er taget ugen op til efterårsferien.
Planmæssigt skulle parken stå færdig i uge 50. Den dato er dog betinget af
vejr og vind.
- Egon har endnu engang tilbudt at gøre tennisbanerne vinterklar.
- Henvendelse vedr opstart af senior volleyball. Kirsten undersøger om haltiden til Q-bold kan
benyttes, idet Helle Houmøller har meldt pas på Q-bold i denne sæson.

2. Fodbold senior 2017 - Jakob
Jakob fra fodbold senior ridser status op på senior fodbold.
Serie 5 skal bestå som et mix af Ravnstrup spillere og Løgstrup spillere i den kommende
sæson.
Der overvejes i senior udfordringerne med kontingentsats/indkrævning og trænermæssig status
fremadrettet.
Jakob har fået grønt lys til at fortsætte arbejdet ud fra de visioner, han har omkring
seniorholdenes fremtid.

3. Sponsorkoncept klargøres så de enkelte udvalg kan informeres.
Thomas har lavet et udkast og en liste over potentielle lokale virksomheder.
Vi laver 1-2 sponsorpakker, der kan tilbydes til de virksomheder, vi ikke har samarbejde med pt.
Vi starter dermed i det små, indtil vi kan gennemskue omfanget af det nye sponsorkoncept.
Ressourcemæssigt kræver det muligvis et særligt udvalg eller en person, der alene tager
opgaverne omkring sponsorater.
Mail sendes ud med info om, at vi kontakter virksomheden i den følgende uge.
Thomas, AK og AM forfatter brevet og sender ud.
Opfølgningen med at rette henvendelse fordeles imellem hele bestyrelsen.
Bestyrelsen har vedtaget, at der skal sættes en reklameskærm op i vinduet i fitness. Den skal
kunne ses af alle, der går forbi udenfor, og den bliver en del af de nye sponsorpakker.

4. Idéudveksling til den kommende lederfest
Bestyrelsen er i fuld gang med at sætte rammerne op til Årets lederfest, som jo allerede ligger i
januar i denne sæson. De første opgaver vedr aktiviteter er fordelt.

5. Fælles aktivitetskalender for alle byens foreninger
Borgerforeningen har forespurgt LGIF om muligheden for at oprette en fælles kalender, hvor
alle byens aktiviteter lægges ind til borgerne. Vi vil gerne være med, og når vi hører nærmere,
tager vi stilling til, hvordan det skal fungere i praksis i LGIF.

6. Evt.

