Referat fra Bestyrelsesmøde i OGIF den 30.11.2011 i Klubhuset.
Afbud fra Jacob, Thomas og Mads.
Peter fortalte om gymnastikmøde for alle Odsherreds gymnastikforeninger. Der kommer Flying syperkids
den 7. eller 8. januar i Højby Hallen.
Dorrit oplyste at vi den 26.9. havde ca. 132.000 kr., Serie 5 har 30.000 kr. og Unicykel har 27.000 kr. hvoraf
de 20.000 er fra Vig Festivalen.
Beløbene er efter vi har givet 100.000 kr. til Foreningsfitness.
Forsamlingshuset søgte om tilskud til olie i lighed med sidste år. Bestyrelsen besluttede at give 5.000 kr.
Der var ingen mødt fra Fodbold.
Brian og Nadia ville gerne til Gymnastikmesse i DGI-byen den 7. januar, det koster 775,- kr. pr. person.
Dette blev bevilget.
Det går godt med gymnastikken.
Gymnastikopvisningen, der vil vi gerne have besøg af Nykøbings mix-hold og der er nogle af vores piger der
går i Højby, så det er nok en idé at prøve at få det hold til at komme.
Der er 2 piger der går på Gørlev Efterskole, så Brian undersøger om de også kan komme.
Hans fik en mystisk henvendelse fra en praktikant i kommunen, de havde fået en samtykkeerklæring om en
pige der var medlem af foreningen. Hans ville ikke give oplysninger før han selv havde set
samtykkeerklæringen, vi skal være opmærksomme på sådanne henvendelser.
Hans har rigtig mange deltagere, og har et stort ønske om 25 måtter mere. Hans har ca. 33 børn og også
nogle voksne. Peter undersøger pris i Sverige, og melder tilbage, der var enighed om at Selvforsvar skulle
have flere måtter.
Vi er begyndt at træne ekstra om lørdagen for dem der har lyst.
Ældreidræt slutter den 14. december og starter igen den 4. januar. Afspændingsholdet vil gerne bruge de
store bolde, de skal opbevares i klubhustoilettet, mellem hver gang.
Unicykel træner hver lørdag, vi har aftalt en aktivitetslørdag, så den 4. februar kl. 10.30 til 22.00, såfremt
hallen er ledig. Juleafslutning den 17. december. Der er en forælder der gerne vil have noget ekstratræning.
Dette kræver at der er nogle forældre der stiller sig til rådighed.
Umbaen i forsamlingshuset vil prøve at få holdene til at være samme dag.
Kiosken kører nogenlunde, vi fik kun 900,- kr. fra forsikringen, Mogens har på klubhusets regning givet disse
til en gave til Foreningsfitness (en støvsuger).
Fredagene er ikke meget bevendt, fodbolddrengene har vist mere travlt med at tage på Dokken.
Næste møde den 9. januar 2012, kl. 16.30 i klubhuset

