Referat af OGIF bestyrelsesmøde den 2018.03.07.
Fraværende: Karsten Greve (KG), Thomas Jensen (TJ) og Hans Amholt (HA).
1. Beretning fra formanden v. Peter Nielsen (PN)
Forslag om fælles arrangement med afdelingsrådet for at ”vise hvad vi kan” her på
Odden. Afdelingsrådet (Anne, Hanne, Petter og Rie) vil gerne deltage, den 11. maj
(dagen efter Kr. Himmelfart) er pt. i ”spil”. Linda, Dorrit og Rie kan kontaktes for
planlægning, Rie informerer afdelingsrådet. Rie kontakter Hanne og Anton for at
høre, om de kan hjælpe.
Forslag til lejekontrakt til Fitness i Aktivitetshuset er modtaget. Ny kontrakt er på
ca. 11.300 kr./måned, hvor vi på nuværende tidspunkt sidder for ca. 4.900
kr./måned. Vi kan ikke acceptere den nye kontrakt, men må gå i forhandling. Hvis
det bliver nødvendigt, må OGIF indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Der er generalforsamling i Aktivitetshuset på lørdag kl. 10:00 (afholdes i
Aktivitetshuset).
2. Beretning fra kasserer v. Dorrit Hansen (DH)
Intet nyt fra kassereren.
3. Beretning fra fodbold v. Thomas Jensen (TJ) og Karsten Greve (KG)
Afbud fra Karsten og Thomas.
Dorrit informerer om, at de små (årgang 12) er meldt til kamp.
4. Beretning fra gymnastik v. Linda Pedersen (LP)
Opvisning den 24. marts kl. 14.00. Den 23. marts bliver der sat stole osv. op samt
øvet faner og ”All stars”.
Program er klar til opvisningen. Lisbeth laver opvarmning inden pausen.
Odsherredsholdet deltager på opvisningen. Fællesrådet har bestemt, at kørende
forældre til Odsherredsholdet ikke skal betale entré.
Der er sodavand til de store børn og juice til små efter de har lavet opvisning.
Forældre-/barnholdet har fået nye trøjer til opvisningen.
Linda præsenterer holdene under opvisningen.
Flying Superkids kommer til Asnæs (se evt. opslag på Facebook) den 19. april kl.
18.30.
Linda tager til undervisning i BookingPortalen (nyt system til booking af haltider i
kommunen) om lidt. Hun tager udgangspunkt i haltiderne (OGIFs dage/tider) fra
denne sæson (2017/2018).
Linda undersøger hos trænerne, om vi har nogle hold, der er tilmeldt andre
opvisninger (Høve, Sommerland Sj. m.fl.).
5. Beretning fra selvforsvar v. Hans Amholt (HA)
Intet nyt fra selvforsvar.
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6. Beretning fra unicykel v. Kristina Jeppesen (KJ)
4 børn skal med til UNI weekenden i Nørresundby.
Har lidt udfordringer med opvisningen, da flere børnene er på begynderniveau.
7. Beretning fra ældreidræt v. Ann Marie Nielsen (AMN)
Afbud til tirsdagsholdet i denne uge, grundet sygdom. Ann Marie tager
torsdagsholdet.
Sæsonen forlænges muligvis, afventer beslutning.
8. Beretning fra fitness v. Leo Lerke (LL)
Fitness ønsker et løbebånd mere. Leo har kontaktet Pedan med henblik på at købe
et brugt løbebånd.
Et andet ønske er nye T-shirts til Fitness instruktørerne.
9. Beretning fra kiosk v. Mogens Hansen (MH)
Intet nyt fra kiosken.
10. Afholdelse af næste møde
Onsdag den 2. maj kl. 17.00 i klublokalet.
Mandag den 11. juni kl. 17.00 i klublokalet.
Onsdag den 22. august kl. 17.00 i klublokalet.
Mandag den 8. oktober kl. 17.00 i klublokalet.
Medbring kalender, så vi kan planlægge møde/julefrokost inden jul. 
11. Eventuelt
Bestyrelsen kommer kl. 13.00 til opvisningen.
Efter opvisningen er der som altid fællesspisning for trænere m.m. her i
klublokalet. Dorrit skal have tilbagemelding på, hvor mange der deltager.
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