Dagsorden/Referat
1. Valg af dirigent.
Peter blev valgt som dirigent og Ann Marie blev valgt som referant.
2. Alle boblers beretninger for det forløbne år.
2016 har været et spændende år med mange aktiviteter.
Der er flere fodboldhold – der arbejdes på nogle stævner i Odsherred.
I gymnastik har der været meget stor aktivitet med flere opvisninger, bl.a. har de været til Høve stævne uden
overnatning og til opvisning i Sommerland Sjælland med overnatning. Desuden har de været på kursus i Sorø.
Kristina fra Unicykler oplyste at de var kommet godt i gang med træningen og at Per, Walter, Ann Christina og Peder
hjælper som trænere. De har fået købt et skur til deres redskaber.
Ældre idræt har fået nye måtter og et curling spil, som er meget populært.
Hans fra selvforsvar har måtte melde fra som træner i efteråret, da han har fået nyt arbejde. Danny måtte på grund af
hans store arbejdsbyrde stoppe som træner i efteråret, men er startet igen efter nytår.
Yoga kører godt og der er midlertidig lukket for flere medlemmer – der er nu 25.
Der bliver startet et yogahold , som tager hensyn til den enkeltes skavanker, den 5. marts 2017.Det skal foregå på
skolen og afholdes hver anden søndag – i alt 6 gange i foråret 2017.
Idrætsforeningen har sammen med skolen købt nyt parkour-anlæg. Ligeledes er der købt nyt højtaler-anlæg til hallen.
Forsamlingshuset har fået en gave i år – projekter og lærred.
Forsamlingshuset har haft 125 års jubilæum og idrætsforeningen har fælles med andre foræret huset nyt højtaleranlæg.
Fitness er blevet lagt ind under OGIF. Deres økonomi har været god og det blev vedtaget, at kontingentet fra 1. januar
2016 skulle være 100 kr. pr. måned og at der skal betales for minimum 3 måneder af gangen.
3. Forelæggelse af regnskab og budget.
Kassereren gennemgik regnskabet, som viste et underskud på 31.407,94 kr.
Regnskabet blev godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke kommet nogen forslag.
5. Valg af medlemmer til fællesboblen. (Formanden vælges i lige år og næstformand og sekretær i ulige år).
Dorrit blev genvalgt som kasserer.
Elisa fratrådte som sekretær og i stedt blev Rie Petersen valgt.
6. Valg til Willemoes Hallens bestyrelse ved nyvalg, vælges 2 personer, hvor den ene skal være medlem af fællesboblen.
Charlotte og Peter blev valgt til Willemoes Hallens bestyrelse.
7. Valg af suppleant til fællesboblen.
Som suppleant blev Ann Marie valgt.
8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.
Per Sunke og Johnny Andersen blev begge genvalgt som revisorer.
Vicky Boesen blev genvalgt som revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
Leif Jørgensen ønskede en ny computer til fitness – Per Jacobsen foreslog at det evt. blev en bærbar.
Vægten i fitness bruger batterierne meget hurtigt, man mener der må være en fejl i den.
Man ønsker at få pudset vinduerne udvendigt i fitness.
Formanden takkede for god ro og orden under mødet.
Næste mødedato er:
tirsdag den 14. marts 2017, kl. 18,30
onsdag den 26. april 2017, kl. 17,00
tirsdag den 13. juni 2017, kl. 17,00
onsdag den 30. august 2017, kl. 17,00

