Referat af bestyrelsesmøde d. 25. maj 2011
Fraværende: Mads, Hans og Jacob.
Til mødet mandag i forsamlingshuset om fittnes betaler kiosken kaffen. Der er allerede flere
der har meldt som instruktører.
Landskabsarkitekten skal have 50.000 kr. følgende betaler: Erhvervsforening 10.000 kr., ogif
10.000 - unicykel 5.000 og 5.000 fra selve foreningen. Odden skole 10.000 kr. og Odden
skoles venner 10.000 kr. og Odsherred kommunes planlægningsafdeling 10.000 kr.
Rune fra kommunen kommer og ser på mål sammen med Peter.
13. oktober 2013 holder Superbrugsen generalforening i hallen.
Fra Kassereren 29.000 kr. medlemstilskud fra kommunen. 14.000 – 15.000 fro kridtning –
dem har vi ikke fået endnu.
Møde om ungdomstræner fodbold
Årgang 03 -04 Birgitte og Steen efter ferien Kirk og Thomas – træner mandag 16-17
Årgang 04-05 Karsten Greve – fredag 16-17
Jacob Munk a-pige fredag fra 17-18
Jan Rude u-12 Fredag 16.30- 18.00
Thomas (smus) snakker med Jesper om 01-02
Til vinter: indendørs fredag 16-19, 16.30-18.00 om mandagen til fodbold???
Alle fodbold skal sende lister til Dorrith.
Lørdag 27. august spilles der: høvdingebold, rundbold og der vil være aktiviteter i
hallen. Der er helstegt pattegris som grill. Der kommer også en oppustelig bane
Unicykler har gået med aviser , de tager til Egeskov slot 25. juni., der er plads til 56-57 i
bussen, ikke medlemmer skal betale 100 kr. 2.julier der opvisning på gågaden i Nykøbing.
Rikke trækker sig ud af unicykelbestyrelsen.
Har været til DMI på Frederiksberg , vandt 10 medaljer i stadiondicipliner.
Bevægelsesdøgn 16-17. september i hele Odsherred , vi laver følgende :Fredag fra 16-17
hockey på unicykel, lørdag prøv en unicykel.
Ældreidræt : sommerfest 22 juni.
KIOSK :dommerudgifter er dyre. Har sat projekter op.
Gymnastik: Jannie ved ikke om hun er på Odden, Daniel skal på uddannelse. Dorrith snakker
med Brian.
Zumba fredag fra 19 20. leg og bevægelse fra 3-8 år 4-6 gang om søndagen for far, mor og
børn
Næste møde: 21.juni kl.16.00 ti haltider/gymnastik

