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Referat af OGIF bestyrelsesmøde den 26. april 2017 
 
Fraværende: Karsten (KG), Anne Marie (AMN) og Hans (HA) 
 
1. Beretning fra formanden v. Peter Nielsen (PN) 

Peter har været til bestyrelsesmøde vedr. børnehaven. Vi skal hurtigt beslutte, om 
Fitness ønsker at flytte til børnehaven. De kan ikke betale for flytning, alarmer 
m.m. Til gengæld lover de, at huslejen ikke stiger de næste 5 år.  
Vi betaler pt. 4.000 kr. for husleje inkl. vand, men ekskl. el og varme.  
Fitness har ikke længere nogen gæld, maskinerne er betalt.  
Plantegning over 1. sal i børnehaven skal sendes med referatet ud.  
Bagger låseservice skal kontaktes (PN), de skal komme med en pris på flytning af 
alarmer.  
Pedan skal involveres (DH), så de kan lave en tegning over placering af 
maskinerne i de nye omgivelser.  
OGIF er med til at betale ”Foreningsteltet” til Odden Sætter Sejl i juli.   

2. Beretning fra kasserer v. Dorrit Hansen (DH) 
Intet nyt fra kassereren. 

3. Beretning fra fodbold v. Thomas Jensen (TJ) og Karsten Greve (KG) 
Ældreturneringen er kommet i gang.  
Børnene er begyndt at træne ud. 
Årgang 5, 6 og 7 skal til Bakken Cup.  
Odsherredsturneringen er ikke blevet til noget.  

4. Beretning fra gymnastik v. Charlotte Raeburn (CR) og Linda Pedersen (LP) 
En rigtig flot gymnastik opvisning med stort fremmøde.  
På plakaterne til næste års opvisning skal entrépriser fremgå. Det skal være muligt 
at betale med MobilePay.  
De forskellige hold er ved at være afsluttet for denne sæson.  
9 unge gymnaster er startet på odsherredsholdet (sommerholdet) i Vig.  
Charlotte har tilmeldt ’Jump Around’ og ’Girls Allowed’ til Høvestævnet den 17. juni 
samt Sommerland Sjælland Gymnastikfestival den 24. juni, men ved pt. ikke, om 
det bliver til noget (mangler tilbagemelding fra trænerne).  
Maximix er også tilmeldt til Sommerland Sjælland Gymnastikfestival den 24. juni, 
her har trænerne bekræftet deltagelse.  
3 hjælpetrænere er inviteret til at deltage i Vingstedkurset (instruktørkursus) i 
sommerferien (afholdes i Vandel). Anton og Bjørn deltager.  
11. maj er der gymnastikmøde. Her skal ny formand vælges og trænere skal 
afklares.  
Haltider (gymnastikken) er fundet til hverdagsholdene. Weekendtiderne er endnu 
ikke helt afklaret. 
Peter skal afstemme haltider for fodbold og unicykel med Anne.  
Nyt program skal være klar til 1. juli.  
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5. Beretning fra selvforsvar v. Hans Amholt (HA) 
PN kontakter Hans for at få afklaret, om der er selvforsvar i den nye sæson.  

6. Beretning fra unicykel v. Kristina Jeppesen (KJ) 
Vintersæsonen er afsluttet og nogle børn er stoppet til træning.  
Per og Kristina træner fortsat. De har valgt at træne videre (sommer) med de 
børn, der har lyst. 
AC, Walther og PO er stoppet som trænere. 

7. Beretning fra ældreidræt v. Anne Marie Nielsen (AMN) 
Sæsonen er slut.  
Der er sommerfest den 5. juni. 
Starter op igen i uge 38.  

8. Beretning fra fitness v. Leo Lerke (LL) 
80 medlemmer pt.  
Leo synes, der er en flot orden i lokalet.  
Håber meget på, at de større lokaler bliver en realitet.  

9. Beretning fra kiosk v. Mogens Hansen (MH) 
Har ca. 10.000 kr. i kassebeholdning.  
Havde et flot salg til gymnastikopvisningen (5.980 kr.) 
Næste år vil vi overveje at sælge pølsehorn og kage (forældre kan bage) til kaffen. 

10. Afholdelse af næste møde 
Mandag den 19. juni kl. 17.00 i klublokalet.  

Medbring kalender, så vi kan planlægge møder for resten af året.  

11. Eventuelt  
Vi vil ikke fastsætte regler for tilskud til tøj. Vi vil hellere give tilskud til de hold, 
der søger om tilskud til tøj eller aktiviteter for holdet. Bestyrelsen vil vurdere det 
fra gang til gang. 
Kristina efterspørger terrassen til det nye skur (til uni redskaber). PN vil tage 
kontakt til Richard.  
Sponsorchecken fra OK er ikke modtaget endnu. De sidste år er den modtaget ved 
Brugsens generalforsamling. Kan vi lave noget mere reklame for at OK støtter 
lokalsporten ved gymnastikopvisningen? 
Rie sender fremover referatet ud på mail til bestyrelsen. 
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