Mødereferat. Fællesmøde den 26. September 2016
Deltager: Kirsten, Dorte, Linda og Grete + udvalgene som ses nedenfor.
1.Meddelelser:
Alt er i hus til Aktivitetsparken, trods flere udfordringer. Det er planen at de
starter snarest. Det vil
tage et par måneder, alt afhængig af vejret.

Lederfesten er den 14. Januar 2017. Husk at melde ud til træner,
udvalgsmedlemmer mm.
2. Status fra de enkelte udvalg:
Håndbold:
Der er 100 aktive.
Træner til alle hold besat.
Tre damehold og et herrehold.
Ovejer nyt spillesæt.

Volleyball:
Ca. 20 til træning.
Tunering aflyst, pga. fejl hos DGI.
Kim arrangerer selv stævner.
LGIF og Viborg træner sammen.
Spinning:
15 cykler er besat nu. Håber på en fin sæsson.
Festudvalg:
Julefrokost den 26. November 2016.
41 biletter solgt allerede nu.
Ny pris, 225,-kr pga. underholding.
Fodbold senior:
Der er for få spillere til serie 5. Der skal hentes spillere fra old boys mm. hver gang der skal
spilles
kamp. Jakob vil tage en snak med spillerne om hvad der skal ske.
Fodbold ungdom:
Uge 26 var der fodboldsskole.
Fodboldsskole igen i 2017.
Ingen micro fodboldsskole,aflyst af DBU – ærgeligt.
Mange hold til indendørs fodbold, ønsker gerne flere hal tider.
Badminton ungdom:
25 – 30 børn. To hold.
To nye træner.
Tunering ikke klarlagt endnu.
Cirkeltræning:
Cirkeltræning er startet, 15 – 20 deltager. Håber på 25, tilsagn om flere.
Badminton senior:
100 medlemmer, kører som det plejer.

Gymnastik:
Der er tilmeldt 5 hold, der er for få deltager på nogle af holdene.
Der kan gives dispensation, nok sæsonen ud.
Det har været en udfordring at få træner på plads, derfor tvivl om hvor mange hold der blev.
Cykling:
Der er 60 medlemmer, måske kommer flere.
MTB er meget populært nu.
Der har været MTB løb i Fægteborg skoven, 100 deltager, det var max.
Også Hønehøj løb med 100 deltager.
Der var ros til begge løb fra deltagerne.
Vi deltog i Hærvejsløbet med flere hold.
17 deltog i turen til Hartzen.
Vintercup i februar 2017.
Fitness:
230 medlemmer sommeren over, nu 285, rigtig flot. Nye kommer til hver uge.
Nye instruktører er blevet uddannet.
Planlægger foredrag i det nye år.
Hallen:
Lokal Historie venter på svar fra Viborg Kommune, om lokale tilskud.
3. Orientering med efterfølgende dialog omkring nyt sponserkoncept:
Da der var afbud fra Anne-Mette, Thomas og Anders Kristian, blev det udsat til næste
bestyrelsesmøde. Der vil derefter komme noget ud på skrift, også vil det blive drøftet på næste
fællesmøde.

Kirsten kom med en kort reerat om, hvad tanken er.
4: status på klubhus/nye omklædingsrum:
Klubhuset bliver nok væltet.
Venter på svar fra Viborg kommune ang. tilskud.
5. Evt.
Evt. nye opslag, husk under LGIF, eller tilThomas Skall.
Facebook ved Anne-Mette.

