Referat fra bestyrelsesmøde d. 20.5.2010 i Klubhuset
30. maj 2010
Til stede: Hans Amholt, Mogens Hansen, Dorrit Hansen, Ingrid Pedersen, Hanne Caldron og Peter Nielsen,
afbud fra Jacob Christensen
Kommentarer til referat fra sidst. Der blev tegnet 24 nye OK kort plus flere fik vores nummer, så de kunne
tilmelde sig til OK Benzin.
Vi har holdt møde med Badmintonklubben angå+ende foreningsfitness, der her vi besluttet at vi kontakter
kommunen for at få at vide hvor vi kan placere lokalet.
Der er bevægelsesdøgn den 3.-4. september i hele Odsherred kommunen
Høve stævne kan tilmeldes nu
Forsikringsopkrævning blev overdraget til Dorrit. Viasat abonnementet bliver opsagt, og vi tegner boxer
minipakke med Kanal 9 og TV2Sport.
Der er halfordelingsmøde den 9. juni, hvor Dorrit og Peter deltager.
Der er ca. 43.000 kr. til at gøre godt med, det er ud over de 100.000 kr. som vi har øremærket til
foreningsfitness. Der er så yderligere ca. 8.000 kr. i kontant beholdning. Dorrit vil sende
kontingentopkrævninger ud inden sommerferien.
Fodbold: Mads fortalte at serie 5 holdet ligger i bunden, men det går godt (socialt). De har været ude med
turistguiden, og skal dele den ud en gang mere. De vil gerne på en tur til Barcelona i uge 42 til Costa Brava
Cup, vi besluttede at de får samme tilskud til turen, som vi giver til andre bobler.
Selvforsvar: Hans slutter den 27. maj, han vil til næste sæson gerne have 3 timer om torsdagen, så han kan
lave 2 hold i foreskellige aldersgrupper.
Unicykel: Vi har deltage i Haslev hvor der var hyggeweekend, 3 har deltaget i 10 km, hvor Morten fik
sølvmedalje. Vi har været ude med avise3r igen, og fik efterfølgende mad fra Dokken.
Vi afholder juniorforum den 4.-6. juni, der er desværre ikke så mange tilmeldinger. Det er måske fordi der
er så mange arrangementer i øjeblikket. Sidste tilmelding er først den 30. maj, så vi kan håbe på der
kommer flere.
Der er DM den 18.-20. juni i Jyllinge, det er samme weekend som Høvestævnet, så der deltager vi ikke i år.
Vi har talt om hvad vi skal bruge vores avispenge til, vi vil måske kontakte Tivoli og tilbyde at lave opvisning
der. Vi har også et ønske om nye klubtrøjer.
Ældreidræt: Vi holder sommerfest den 16. juni på Pilehavevej.
Gymnastik: Det ny Odsherred har tilbudt at trykke den fælles folder i år, så det vil komme som indstik i
ugeavisen i uge 32, som vi plejer at få den omdelt i, det er sidste uge hvor Det Ny Odsherred bliver uddelt i
sommerhusene, så oplaget vil blive ca. 45.000 eksemplarer.
Aktivitetsdag den 14. august. Der skal være en aktivitet fra hver bobbel.
Hanne foreslog forskellige kurser, airtrack, puslinge og der er en stor inspirationsweekend den 9.-10.

oktober i Herning, vi vil prøve at få 10 med, det skal være både hjælpetrænere, instruktører og
bestyrelsesmedlemmer.
Kiosk: Der sker ikke så meget i kiosken, Mogens siger at der har været problemer, nu holder han nøje øje
med hvad der bliver solgt, så vi kan få minimeret svindet
Dorrit foreslog at skifte låsen og så vil vi føre bedre kontrol med hvem der har nøgler. Det blev så besluttet.
Næste møde den 22. juni kl. 19.00 i klubhuset.
Evt: Der blev fra Hanne foreslået om vi skulle prøve at få nye aktiviteter på programmet. Løbeklub?
Håndbold? Zumba?

