Fællesmøde torsdag 28. marts 2017
1. Meddelelser
- Aktivitetsparkens færdiggørelse afhænger af vejret. Hvis alt går vel, står den
færdig om ca. 1 måned
- Alle udvalg bedes opdatere deres undersider på hjemmesiden LGIF.dk
Kontakt ansvarlig for hjemmesiden Thomas Skall på ths@efab.dk, hvis ikke I
selv kan lægge det ind.
- OK aktiviteter hvor folk opretter OK benzinkort registreret under LGIF har i
denne omgang givet os 24.347,54 (læs evt mere om den aktivitet på LGIF.dk)
- Klubhus status: flytter over i den gamle børnehave (tidl. Myretuen) ejet af hallen; her er et
lokale bla lejet ud til lokalhistorisk forening. Omklædningsrum: forskellige tegninger
udfærdiges til forslag og der drøftes forskellige muligheder for placering af de nye
omklædningsrum.
2. Runde
Håndbold:
- stort hjemmestævne i søndags med efterfølgende fællesspisning osv. - en succes.
- 4 hold ender som nr 1 hvoraf de 2 rykker op.
- Totalmax stævne i december blev godt - LGIF er blevet forespurgt om at afholde det igen.
- Kredsstævne på lørdag den 1. April hjemme.
Fodbold ungdom:
- udendørssæson er startet op.
- Fodboldskole: allerede 42 tilmeldte ud af 64 pladser. Der er styr på bemandingen.
- Møde med DBU og DGI ang samarbejde om klubudvikling. Arbejder på at finde ud af hvad
den målrettede indsats skal være på fodboldungdom.
Festudvalg:
- Sommerfest snart på plads, Bladet forventes husstandsomdelt primo maj; der vil være flere
forskellige nye tiltag - bla. Tarteletfestival og vi forsøger igen med en fest i teltet lørdag aften.
- Julefrokostforberedelser er i gang - julefrokosten afholdes lørdag den 18. November.
Fodbold senior:
- Serie 2 + 5 og oldboys tager snart hul på sæsonen
- Søren Borup har varslet at han stopper senest til vinter - helst allerede til sommer
- Rasmus Dudeck er trænerassistent indtil Søren stopper og overtager trænerstillingen når
Søren stopper.
- Super Master passer sig selv
- der er købt ny kridtmaskine, Jakob har lavet en god handel i form af en lejeaftale med
forkøbsret efter 4 år og en prisaftale på kridt hos Uno.dk
Badminton motion:
Peter har stadig kun sig selv at konflikte med i udvalget, så det går godt ;o)
Motionisterne afslutter sæsonen før påske med afslutningsarrangement lige efter påske.
Gymnastik:
Opvisning søndag den 2. April.
Ved sæsonafslutning er der kun 1 tilbage i gym-udvalg.

Ønske om "Børne-tons" i forbindelse med sommerfesten i den lille hal.
Fitness:
Pt 333 medlemmer.
Foredrag med Henrik Duer har givet positiv respons.
Nogle af de mest belastede maskiner begynder at vise tegn på slitage, men der hensættes
penge på budgettet hvert år.
Badminton:
Kun Line i udvalget.
43 spiller badminton.
Snart Klubmesterskaber med 25 børn der overnatter.
Udfordret på trænerposten til næste sæson - Line stopper.
Løbeklubben:
Et efterår plaget af skader.
Nyt walknrun og løbehold startet op her i marts. Håber de nystartede holder ved.
Løbeklubben står for løberuterne til Byfesten.
3. Fælles kalender
- Det nye tiltag med en fælles kalender har været udfordrende og er blevet modtaget med
blandede følelser. Opsætningen og udformningen af kalenderen er ikke, hvad vi havde håbet
på. Vi tvivler på brugernes brug af den på sigt, men vi må afvente og se.
- Udvalgene har i forvejen både hjemmeside og facebooksiden/grupper at vedligeholde, så
måske bliver dette en nedprioritering i de enkelte udvalg.
- Password sendes med referatet til alle udvalg og alle opfordres til at kigge på det.
- Husk også i forbindelse med Facebook, at man skal sende opslag via pb til den officielle
side "Løgstrup Gymnastik- og Idrætsforening" Derefter kan man dele opslaget derfra på alle
mulige andre sider og i andre grupper. Man kan også sende info via pb til Thomas Skall eller
Anne-Mette Bak Navntoft, så lægger de det ind.
Man bedes undgå at oprette LGIF-relaterede opslag på feks. Byens Opslagstavle fra private
profiler. Det bedes udvalgene igen informere trænere og instruktører om.
4. Sponsorkoncept
- Status på tiltag med at sende tilbud om 3 pakkeløsninger er:
5 har tegnet sponsorkoncept
12 har ønsket at blive kontaktet igen
Resten har takket nej eller har ikke været til at få fat i.
Konklusion: ok
- Vi startede som tidligere informeret i det små ved at kontakte nye firmaer og i første omgang
ikke de virksomheder, vi allerede går meget på dørene. Planen var, at se an hvordan
tilbudspakkerne ville blive modtaget, og at skaffe et bedre overblik over, hvor meget de ofte
besøgte virksomheder egentlig giver til foreningen.
- Planen er nu, at de sponsorer vi har haft indenfor længe på sigt skal tilbydes samme
pakkeløsninger og måske flere og større tilbud.
- Udvalgene ønsker synliggørelse omkring hvilke erhvervsdrivende, der belemres mest med
besøg.

5. Evt.
- Der blev ytret ønske fra alle udvalg om en messe, hvor man kan profilere sig og tydeliggøre
hvad udvalgsarbejde og hjælpeopgaver består i indenfor de forskellige aktiviteter.
- Fitnessafdelingen foreslog Løbeklubben en snak om et evt samarbejde omkring skader og
forebygning af skader.
- Udvalgene har ytret ønske om tilmelding via nettet.
- Nogle udvalg har igen ytret ønske om rabatordninger på tværs af aktiviteterne.

