Referat af OGIF bestyrelsesmøde den 22. jan. 2019.
Afbud: Hans, Thomas, Carsten, Rie og Mogens.
1. Beretning fra formanden v. Peter Nielsen (PN)
Der er indkaldt Carsten, Hanne og Charlotte til møde på skolen angående
opsætning og nedtagelse af bander.
Der er ingen andre haller som får opsat bander af servicepersonalet.
Fastelavn er den 3. marts, Peter tager fat i Christian fra Superbrugsen angående
sponsorat. Det er kl. 14.00 til ca. 15.00, medhjælpere og arrangører mødes kl.
12.30 til opsætning af tønder og borde/stole.
Step/Styrkeholdet vil gerne flytte holdet fra 19.00 til 20.00
SeniorZdans og bevægelse kommer ikke til opvisningen.
Vi skal have aftalt oprydningsdag i hallen hvor vi også skal se på bænke.
Peter minder om Årsmøde d. 25. feb. 2019, Dorrit og Rie er villig til genvalg,
bestyrelsen kl. 17.30 til formøde.
2. Beretning fra kasserer v. Dorrit Frederiksen (DF)
Der er underskud foreningen i år på ca. 40.000, det er principielt p.g.a. mindre
lokaletilskud fra 2017, som først blev udbetalt i 2018.
3. Beretning fra fodbold v. Thomas Jensen (TJ) og Karsten Greve (KG)
Carsten og Thomas har meldt afbud.
4. Beretning fra gymnastik v. Sandy Boesen (SB)/Hanne Caldron (HC)
Gymnastik tager på weekendtur til Gørlev fra den 8.-10. februar, JumpAround,
Girls Allowed og Mixholdet kommer fra lørdag til søndag.
Girls Allowed har fået lov til at købe paraplyer til deres opvisning.
Der er tilmeldt 2 hold til OdsherredOpvisning den 23. februar i Asnæs
Charlotte har talt om at ville lave parkourdage 3 – 5 gange om året i stedet for
hver anden weekend.
Der skal laves aftale om indkøb af trænertøj.
Sandy spurgte også om oprettelse af mobilepay i foreningen ved arrangementer.
Der skal findes en ny dato til et nyt arrangement i stedet for det der blev aflyst
på grund af manglende tilmelding den 10. januar, vi venter med det til efter
sæsonen.
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5. Beretning fra selvforsvar v. Hans Amholt (HA)
6. Beretning fra unicykel v. Kristina Jeppesen (KJ)

7. Beretning fra ældreidræt v. Ann Marie Nielsen (AMN)
Ann Marie fortalte at der er over 30 medlemmer, vi må sætte ekstra bord til når vi
har socialt arrangement i klubhuset inden vi fortsætter i hallen.
Der er købt 6 store bolde til ældreidræt, vi vil også gerne have holdere sat op til de
måtter der ligger i nogle af bænkene.
8. Beretning fra fitness v. Leo Lerke (LL)
Der er fitness TryDay den 27. januar kl. 12.00 til 16.00.
Der har været indvielse af Aktivitetshuset den 5. januar hvor vi også havde
åbent hus, der var rigtig mange og se på forholdene.
Allan er i øjeblikket i gang med inddoor cycling kursus, så vi har snart vores
egen instruktør.
9. Beretning fra kiosk v. Mogens Hansen (MH)
10. Afholdelse af næste møde
Mandag d. 25. februar 2019 i forsamlingshuset kl. 17.30 hvor vi efterfølgende
har generalforsamling.
Onsdag d. 20. marts 2019 på Jessensvej 30.
11. Eventuelt
Intet
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