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Referat af OGIF bestyrelsesmøde den 2018.01.22    
 
Fraværende: Thomas (TJ), Kristina (KJ) og Hans (HA). 
 
1. Beretning fra formanden v. Peter Nielsen (PN) 

Peter har taget kontakt til Christian i Brugsen vedr. fastelavnsarrangementet den 
11. februar. Peter laver opslag omkring arrangementet.  
Vi mødes den 11. februar kl. 12.30 selve arrangementet starter kl. 14.00. Dorrit 
har styr på slikposer og fastelavnstønder.  
Peter har talt med Kirk om at få etableret plads til unitrailer og –skur.  
Peter laver indkaldelse til generalforsamling den 19. februar samt på hjemmesiden, 
Facebook og Odden Portalen.  
Snarligt møde omkring lejekontrakt osv. i den gamle børnehave.  

2. Beretning fra kasserer v. Dorrit Hansen (DH) 
Endte 2017 med et overskud på 90.000 kr. Ellers intet nyt. 

3. Beretning fra fodbold v. Thomas Jensen (TJ) og Karsten Greve (KG) 
Vi mangler en hjælpetræner til det lille fodboldhold (yngste hold).  
Old Boys holder vinterpause.  

4. Beretning fra gymnastik v. Linda Pedersen (LP) 
Møde i gymnastikboblen næste tirsdag. Her laves bl.a. oplæg til 
gymnastikopvisningen.  
Odsherreds holdet har en forventning om at komme til de lokale opvisninger.  
Den 4. februar kl. 10-12 er der gymnastikdag i Asnæs for forældre/bedsteforældre. 
Gørlev tur med overnatning for gymnastikken (flere hold) den 9.-11. februar. 
Odsherredsopvisning den 24. februar i Asnæs.  

5. Beretning fra selvforsvar v. Hans Amholt (HA) 
Intet nyt. 

6. Beretning fra unicykel v. Kristina Jeppesen (KJ) 
Intet nyt. 

7. Beretning fra ældreidræt v. Anne Marie Nielsen (AMN) 
Ældreidræt er aflyst på torsdag. 

8. Beretning fra fitness v. Leo Lerke (LL) 
Drikkevand er stadig med sponsorat fra Richardt Hansen.  
Vi er stadig ude efter nye instruktører til Fitness.  
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Forventer der er trænerkursus i april.  

9. Beretning fra kiosk v. Mogens Hansen (MH) 
Ny slikforsyning er købt til kiosken.  
Dorrit køber engangsservice inden fastelavnsarrangementet. 

10. Afholdelse af næste møde 
Mandag den 19. februar kl. 17.00 i forsamlingshuset. Der er generalforsamling 
efterfølgende (kl. 19.00).  

Peter bestiller forplejning til bestyrelsen og Dorrit bestiller forplejning til 
generalforsamlingen. 

11. Eventuelt  
Intet nyt.  
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