Indkaldelse til bestyrelsesmøde i
Odden Gymnastik- og Idrætsforening
Hermed indkaldes til bestyrelsesmøde onsdag d. 26-10-2011 kl. 16.30 i klublokalet
Deltagere:
Formand Peter Nielsen (PN)
Næstformand/ Dorrit Hansen (DH)
kasserer
Sekretær Elisa Schneider
Fodbold senior Mads Sørensen (MS)/Thomas Jensen(TJ)
Fodbold ungdom Jacob Christensen ( JC)
Gymnastik Brian Larsen (BL)
Selvforsvar Hans Amholt (HA)
Unicykel Hanne Caldron (HC)
Ældreidræt Ingrid Pedersen (IP)
Kiosk Mogens Hansen ( MH )
Dagsorden:
1. Beretning fra Formanden v.PN
Der sker ikke så meget her ??
Workshop fitness mandag næste 9 nov. Instruktør uddannes de sidste 2 week nov.
Peter forslår at ogif låner penge til fit. For at hjælpe fit. I gang.
Fundracing kursus i morgen ikke nogen deltager fra ogif. 15. nov. Deadline for ansøgninger til evt.
powerpark.
2. Beretning fra Kasserer v. DH
Kontingent regninger til udøvere afsendt.
Ca. 132000 i banken. Udover ældre idræt og serie 5.

DH forslår at ogif låner max 100000 kr. til fit. Bevilliget.
3. Beretning fra Fodbold v. MS/TJ
Sidste hjemmekamp på lørdag, holdet ligger pt. Som nr. 5 i gruppen.
Hegn på banerne? Peter siger at Kommunen pt. mangler penge til at reppe.
4. Beretning fra Fodbold v. JC
Iab.
5. Beretning fra Gymnastik v. BL
8 piger og 4 drenge til voksen gym.
Der bliver trænet på airtracken.
Sumba holdet gøres opmærksom på at deres tid slutter kl. 2000.
HC. Gør opmærksom på at der holdes lej og bevægelse, og forslog at BL. Laver noget lignende med
spring.
Det går godt for gym. Generelt.
Ditte og Julie skal på hjælpetræner kursus i nov.
Gym. afslutning 31 marts 2012.
2013 6. april holder brugsen arrangement. Derfor holdes gym. 2013. Afslutning før denne dato.
Volley: det går godt, der kommer nye ansigter hver gang.
6. Beretning fra Selvforsvar v. HA
Går godt, 35-36 styk på børneholdet. 4-8 styk aften.
HA. Vil lave træning 1 lørdag om måneden efter unicykel
7. Beretning fra Unicykel v. HC
Danish feestyleteam kommer 27-29 jan 2012, og 11-13 maj 2012, for at træne.
Der afholdes WM I Italien 20. juli – 1 aug.
Dato for aften/weekend træning ikke fastsat.
8. Beretning fra Ældreidræt v. IP

Pt. 30 deltagere
Kirsten har 22 på holdet.
Fint deltager antal.
Repræsentant Fra DGI kommer i nov. Og viser alternative træningsformer.
Jule afslutning 14. Dec.
9. Beretning fra Kiosk v. MH
Efter indbrud, har Mogens handlet lidt ind til kiosken.
28. dec. Ønsker senior fodbold at holde jule tunering, i indefodbold.
10. Afholdelse af næste møde
30. nov. Kl. 16.30.
11. Eventuelt
Idrætsdag lørdag 16. juni 2012
Ideer til hvad der skal laves modtages til næste møde.
Eventuelle afbud meddeles til formanden (59 32 71 83) senest dagen før.

