Fællesmøde 22/915
Afbud fra fitness og cykelklubben. Ingen fremmøde fra Volleyball og Qbold.

1: Meddelelser
 Husk at indhente børneattester på alle nye trænere/instruktører. Det er
foreningen der skal hente ansøgningen digitalt og sende den til den
træner/instruktør der skal udfylde den.

2: Status omkring Aktivitetsparken 2,0  og det videre forløb.
Positiv respons på de ansøgninger om sponsorater der er sendt ud.
Pt er 1,6 mio. kr. indsamlet.
Der ligger stadig ansøgninger ude, som er ved at blive behandlet. Bla. ligger der først svar på
ansøgningen hos DBU medio januar.
Styregruppen overvejer et tiltag mere for at få de sidste penge ind.
Støttearrangementet indbragte 150.000  målet/håbet var 100.000. Tilfredsstillende på trods af
at der ikke mødte så mange op som ønsket.
Alt i alt ser målet ud til at lykkes.

3: Opstart for de enkelte udvalg  gensidig drøftelse her og måske ændringer i forhold
til haltider og lign.
Håndbold (Jens):
 mandefald på enkelte hold. Flere årsager  bla. efterskole. Muligt samarbejde med Skals vedr
U/14. Jens er i dialog med Skals, med U/14 spillerne og med forældrene spillerne.
Fodbold senior (Jakob):
 oldboyssæsonen snart slut.
 serie 3: ligger til oprykning.
 udfordring i den næste sæson > at finde sponsorer til bla. nyt tøj
 serie 5: en udfordring at stille hold til kampene.
 lys på lysbanen: midtersektionen defekt igen. Tilbud indhentet. Et par ting forsøges først, bla.
sikring skiftes.
 gennemgang af mål og de defekte kasseres.
Fodbold ungdom (Flemming):
 Flemming har været på et fundraising kursus. Der ligger store summer af fondsmidler, der
ikke bliver uddelt fordi de ikke bliver ansøgt. Kurset tippede om mulighederne for at finde flere
penge til de små foreninger.
 Forespørgsel på U/6, planer om på sigt at starte op 2 gange i løbet af en sæson.
 DBU skattejagt (tidl. mikrofodboldskole) 18 tilmeldte, børnene skal have en ledsager med der
er minimum 15 år.
 Planer om klubkursus, DBU har et kamplederkursus og det forventes at hver årgang stiller
med minimum 2 forældre, der deltager i kurset.
Spinning (Karin):
 to nye instruktører (Karin Jensen og Henrik Glintborg)
 nyt tiltag, et bookingsystem, der gør det muligt at booke online.
 uanset hvilken aktivitet man er tilmeldt i LGIF må man spinne med gratis på de tomme cykler.
Krav er at man er omkring 15 år/kan sidde ordentligt på cyklen samtidig med at man holder ved
styr og har fødderne på pedalerne.
 man kan igen spinne for 20 kr/kontant betaling, hvis man møder op til en ledig cykel uden at
have booket sig på i forvejen.

 bemærk at hvis man bruger over str 45 i fodtøj, skal man selv medbringe sko.

Badminton motion (Peter):
 alle baner er optaget.
 muligt nyt tiltag hvor man lægger 20kr hvis man møder op til motionsbadminton på de sene
tider, hvor hallen står tom.
Gymnastik (Jonas):
 alle hold pånær 1 (zumba kidz) består og er godt besat.
 mulig gymnastikevent d. 15/11 i begge haller. Nærmere herom senere.
 vil ansøge om at få en juniorfane, der kan ansøges i april. Det optimale vil være at en gymnast
går ind til opvisning med fanen  den store fane er for tung for en gymnast.
 udvalget søger Carlsberg Fondet til november om penge til trampolin og springbræt.
Badminton ungdom (Line):
 udfordret på spillere, bla. pga. efterskoler.
 forsøger at melde 2 hold til.
Festudvalget (Jakob):
 udvalget går all in og flytter festen til den store hal.
 i skrivende stund er der knap 400 billetter reserveret.
 flere firmaer har forespurgt på bla. priser på drikkevarer, men har ikke tilmeldt endnu.
 Byfesten 2016 er fastsat til 8.12. juni 2016
4: Opstart af ny aktivitet i LG&IF
 opslag på facebook gav anledning til møde og en løbeklub blev etableret i LGIF regi.
 4 temposættere til at begynde med. De 4 kommer på kursus.
 Ambitionerne er høje og der er masser af ideer til deltagelse i løbearrangementer, børnehold
og alternative løbehold.
 klubben bliver en del af LGIF og kontingentet er fastsat til 150,/årligt
 måske ikke den optimale årstid at starte op på, men man må gribe bolden når den bliver smidt
op.

5: Evt.
Intet

