Referat af OGIF bestyrelsesmøde den 2017.10.10
Fraværende: Kristina (KJ), Mogens (MH) og Leo (LL).
1. Beretning fra formanden v. Peter Nielsen (PN)
Der er kommet afslag fra ”Underværker” (Realdania) til projektet vedr.
aktivitetshuset (den gamle børnehave). Derfor er der ikke nogen penge til
aktivitetshuset. OGIF vil ikke yde lån til projektet.
Der er endnu ikke kommet et oplæg til Fitness’ lejekontrakt til aktivitetshuset.
2. Beretning fra kasserer v. Dorrit Hansen (DH)
Der er brugt penge på nye redskaber til gymnastik.
Der løber penge ind for nye kontingenter på nuværende tidspunkt.
Der er overskud på alle kontoerne.
3. Beretning fra fodbold v. Thomas Jensen (TJ) og Karsten Greve (KG)
Old Boys holder afslutning på fredag. De spiller ikke vinter turnering i år.
Der er lavet lys på banen, men der er stadig et udestående i hallen.
Thomas vil ved lejlighed købe en olieradiator til boldskuret. Boldskuret skal også
males indvendigt.
Karsten vil købe et par bander med mål til hallen.
4. Beretning fra gymnastik v. Linda Pedersen (LP)
Der er ændret på nogle tider og hold. ”Springpigerne” er rykket til at træne
sammen med drengene og mandagen, således at torsdagsholdet kun er
rytmepiger. Fra efterårsferien rykker Krudtuglerne fra torsdag til mandag.
Øvrige hold fortsætter som planlagt.
Der er et fald i antal deltagere.
Der har været et møde med DGI omkring gymnastik og fitness. Linda kunne ikke
deltage.
Søndags yoga (særlige behov) skal koste 300 kr. for en sæson. Der er lukket for
flere tilmeldinger til onsdags yoga.
Peter vil undersøge en pris på vogn til de måtter/madrasser, der står i hallen.
5. Beretning fra selvforsvar v. Hans Amholt (HA)
Selvforsvar er også startet op. Der er ca. 10 deltagere.
Peter sender (mail) kontingentsedlen til Hans, så de kan udleveres til deltagerne.
6. Beretning fra unicykel v. Kristina Jeppesen (KJ)
Unicykel er også startet op. Der er 5-6 deltagere.
Skuret til uni skal sættes op, det er blevet godkendt af kommunen. Der skal laves
en form for fundament inden skuret kan sættes op.
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Peter vil finde ud af noget omkring opsætning.
7. Beretning fra ældreidræt v. Ann Marie Nielsen (AMN)
Ældreidræt er startet op på den nye sæson. Der er kommet nogle nye deltagere til,
der er ca. 30 pr. gang.
Foreningen godkender indkøb af 20 rundstokke.
8. Beretning fra fitness v. Leo Lerke (LL)
Der er indkaldt til instruktørmøde den 6. november.
Vi kunne tænke os nogle unge instruktører (over 18 år).
9. Beretning fra kiosk v. Mogens Hansen (MH)
Kiosken har penge, så der kan købes et nyt anlæg til klublokalet.
Thomas vil prøve at udskifte boksen, så signalet kan blive bedre.
10. Afholdelse af næste møde
Mandag den 27. november kl. 17.00 hos Dorrit. Dorrit og Peter aftaler og bestiller
maden.
Medbring kalender, så vi kan planlægge møder for resten af året.

☺

11. Eventuelt
Mulighed for at lave et curling hold om torsdagen, hvor der er ledig tid (kl. 16-17).
Peter laver et opslag på hjemmesiden og Facebook.
Udarbejdelse af regneark til medlemsregistrering (Linda, Dorrit og Rie).
Ændrer igen beslutning omkring isposer. Vi ønsker en lille fryser, der kan stå i
gangen (i tilknytning til klublokalet). Thomas undersøger priser/muligheder.
Fastelavnsarrangement (fastelavn falder den 11. februar), skal vi fortsat holde
fastelavnsarrangementet? Vi overvejer det og tager beslutning på næste møde.
Kunne også være andre arrangementer (orienteringsløb, æggejagt osv.).
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