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Referat af OGIF bestyrelsesmøde  
den 30. august 2017  
 
Fraværende: Leo Lerke, Kristina Jeppesen, Hans Amholt, Anne Marie Nielsen og 
Thomas Jensen. 
 
1. Beretning fra formanden v. Peter Nielsen (PN) 

Programmer for den nye sæson er omdelt.  
Den 16. september er der Folkemøde på musikskolen i Jyderup. Her tales om 
foreningsliv med mere (afholdes af kultur og fritid).  
Den nye sæson starter lige om lidt. Nogle aktiviteter starter den 3. september og 
øvrige starter fra den 11. september.  
Peter laver opslag til Brugsen m.m. 
Peter skal bruge fulde navn og cpr. nr. til børneattester. Trænerne skal følge op på 
det. 

2. Beretning fra kasserer v. Dorrit Hansen (DH) 
Intet nyt fra kassereren. Økonomien har det godt. LP følger op på, om den nye 
store trampolin er bestilt.  

3. Beretning fra fodbold v. Thomas Jensen (TJ) og Karsten Greve (KG) 
Børne fodboldtræningen kører stille og roligt. U10 er meldt til turnering.  
Voksen fodbold træner fortsat en gang om ugen.  
PN køber nye strømper til voksen foldboldtøjet.  

4. Beretning fra gymnastik v. Linda Pedersen (LP) 
LP har sendt ud, at der er kurser for trænere og hjælpetrænere. 
Hjælpetrænerkurset er i Vig.  
Bjørn og Anton har været på kursus i sommerferien (Vingstedkurset) – det var et 
rigtig godt kursus. 

5. Beretning fra selvforsvar v. Hans Amholt (HA) 
Er startet op, vi kender ikke antal deltagere. 

6. Beretning fra unicykel v. Kristina Jeppesen (KJ) 
Afventer sæsonstart. 

7. Beretning fra ældreidræt v. Anne Marie Nielsen (AMN) 
Starter den 19. og 21. september. Ingen antals begrænsning til ældreidræt.  

8. Beretning fra fitness v. Leo Lerke (LL) 
Afventer stadig møde vedr. lokaler.   
Dorrit kontakter havemand vedr. arealet ved Fitness.  

9. Beretning fra kiosk v. Mogens Hansen (MH) 
Køleskabet er stadig ikke flyttet. Vi bliver enige om at vente og se, om det ikke er 
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fint nok med knækposer.  
Der er stadig overskud på kontoen.  

10. Afholdelse af næste møde 
Tirsdag den 10. oktober kl. 17:00 i klublokalet.  

Medbring kalender til næste møde så vi kan lave aftaler for det nye år. 

11. Eventuelt  
Det er blevet bedre med græsslåning af foldboldbanen. 
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