Referat fra bestyrelsesmøde d. 20.6.2010 i Klubhuset
12. juli 2010
Til stede: Hans Amholt, Mogens Hansen, Dorrit Hansen, Ingrid Pedersen, og Peter Nielsen, afbud fra Jacob
Christensen og Hanne Caldron
Referat fra sidst, ingen kommentarer.
Der blev orientering om det nye fitnesslokale.
Dorrit og Peter har været halfordelingsmøde og OGIF har fået mandag til de små fodboldspi9llere og ellers
som vi plejer tirsdag, torsdag, fredag og lørdag formiddag.
Gymnastikfolderen bliver lavet på samme måde som sidste år. Den bliver ikke omdelt, men der vil blive
annonceret når den udkommer, så folk selv kan hente den. Peter prøver at lave aftale med børnehaven og
skolen om at de udleverer folderen til børnene. Hanne spurgte til kurser, og vi blev enige om at vi ville
prøve at få 2 bilfulde med til det store inspirationskursus, som afholdes i oktober i Herning, det er både for
trænere og ledere.
Kassereren oplyste at vi har 68.000 kr. på kontoen, Serie 5 holdet har 20.000 kr. af dem for uddeling af
aviser, og Unicykel har 14.000 kr. som de har tjent ved uddeling af turistfoldere. Vi har ca. 10.000 kr. til
gode for afholdelse af juniorforu. Vi har så på kontoen yderligere de 100.000 kr. som er afsat til
fitnesslokale, på girokontoen er der 18.000 kr. og så har vi en kassebeholdning på ca. 4.500 kr.
Fodbold: Serie 5 har mange jern i ilden, der er kommet stor tilslutning til holdet. Der er kommet mange
tilbage fra rejser og skoler. Der er nedsat et nyt trænerteam bestående af Poul Beck, Poul Sørensen og Niels
Henning og Mads. Man har fået Jensens Byggemarked til at sponsere materialer til nye læskure mod at de
får en reklame på Fodboldbanen, Peter skriver til kommunen og spørger om det er i orden. Fællesturen er
udsat til næste år, så bliver der også bedre tid til at få en rigtig god opsparing til dette, og man kommer så
forhåbentlig også i bedre træning.
Selvforsvar: Hans vil gerne have 2x1 1/2 times træning enten tirsdag eller torsdag.
Unicykel: Der har været Juniorforum hvor der var en der kom op på level 4, vi har også været i Sommerland
Sjælland og give opvisning, det bliver nok sidste gang, de giver for lidt rabat til medfølgende. Der var rigtig
mange forældre der deltog. Vi har sagt nej til opvisning ved Havnefesten. Der har DM i Stadiondiscipliner og
vi fik 15 medaljer med hjem. Til dette var der for lidt forældreopbakning, så vi vil lave en regel om at der
skal være flere voksne med til disse arrangementer. Der er blevet lavet en landshold i trial, hvor vi har fået
udtaget 5, de skal træne 4 gange om året.
Ældreidræt: Ingrid sagde at de har holdt sommerfest, det var heldigvis godt vejr den dag, der var 37
deltager og det var absolut maksimum for hvad der kan proppes ind i teltet. Afspændingsholdet starter den
28. september og ældridræt dagen efter. Der kommer forhåbentlig rigtig mange deltagere i den kommende
sæson.
Vi talte lidt om arrangementet den 14. august, Serie 5 holdet vil tage et af 7 mandsmålene og sætte
spånplader for med huller i og lave konkurrence om at ramme hullerne. Der var også forslag om at lave

springopvisning og spille hockey. Der kan også sætte Volleyball igang. Unicykel laver aktivitet, som de
aftaler på torsdag.
Kiosk: Igen i går manglede der 91 kr. i kassen, der er bestilt ny lås og nøgler, når dette er kommet skal man
altid have en til at være ansvarlig for at kiosken ikke får underskud.
Næste møde den 5. august kl. 19.00 i klubhuset, hvor vi planlægger Idrætsdag. Næste ordinære
bestyrelsesmøde er den 7. september i klubhuset.

