Referat af bestyrelsesmøde den 27.11.2014.
Afbud fra Elisa, Hans Amholt ikke til stede.
Peter fortalte at Foreningsfitness vil fremsætte forslag om indmeldelse som afdeling under OGIF til næste
års generalforsamling, dette er for at man kan få fuldt lokaletilskud fra kommunen.
Dorrit sagde at hun var meget tilfreds med kontingent opkrævningerne, det fungerer rigtig godt. Charlotte
sagde at der var nogle udestående med fritidspas, men dette ville komme på plads meget hurtigt.
Dorrit sagde også at hun havde flyttet 50.000,- kr. fra nem-id kontoen til opsparingskontoen.
Thomas fortalte at veteranerne spiller vinterturnering igen i år. Børneholdene træner indendørs om
fredagen, det går rigtig godt med god opbakning.
Der er kommet forespørgsel på kørselsordning for børneholdene, dette blev vi enige om at holdene selv
skal blive aftale.
Thomas har været til møde i kommunen med hensyn til græsslåningen, og har fået kontaktoplysninger, så
han ved hvem han skal kontakte hvis græsset bliver for langt.
Charlotte fortalte at der var masser af børn, store hold, der kommer nye til hele tiden. Parkour er et rigtig
stort hold i år ca. 25. Jump-around er 19 børn, der kommer børn fra Nykøbing og omegn.
Mix holdet har været i Sorø til work-shop med 15 børn, dette blev afsluttet med hygge i klubhuset da de
kom hjem. Jump-Around og Girls-Allowed skal på week-end udflugt til Flying Super Kids træningscenter i
januar måned med 28 deltagere, der er blevet udmeldt en egenbetaling på 300,- kr. pr. deltager, det koster
6.000,- kr. at leje træningscentret. Charlotte fik at vide at der var tilskud til deltagerene på max. 300,- kr. pr.
deltager fra foreningen.
Charlotte havde ønsker om en lille træplint, hun ville også gerne have en ny rullemåtte, så man kunne få
udskiftet den gamle, som Charlotte mente var en ”milliard år gammel”, vi spørger Anne om vi kan få skolen
til at medfinansiere, og hvem vi eventuelt skal tale med om det.
Charlotte har søgt en pulje til Lasses parkour-uddannelse.
Hans var ikke mødt, så intet nyt er forhåbentlig godt nyt fra Selvforsvar.
Lise var mødt fra Unicykel, hun fortalte at søndagstræningerne ikke var det helt store tilløbsstykke, men de
bliver ved og håber at det lykkes at få flere til at møde. Der har været holdt halloween i klubhuset, der
bliver også holdt juleafslutning i klubhuset. Lise spurgte hvor fælles gymnastikdage var den 17. januar, vi
mente at det var i Asnæs.
Ingrid fortalte at ældreidræt er 38 deltagere, der skal være juleafslutning i forsamlingshuset den 17.
december. Kirsten og Ann Marie havde ønsker om Redondo bolde og ville også gerne have noget ny elastik,
så det bliver undersøgt om vi kan finde plads til boldene og hvis dette lykkes så køber vi dette.
Mogens fortalte at kiosken kører meget godt, der er ikke noget at klage over, omsætningen er ikke stor,
men der er penge så vi kan betale for fjernsynsabonnementet.
Næste møde den 26. januar kl. 17.00 i klubhuset. Årsmødet bliver tirsdag den 17. februar kl. 19.00 i
klubhuset. Vi starter med spisning kl. 17.00 og derefter årsmøde.

