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Referat af OGIF bestyrelsesmøde den 2018.10.08. 
 
Fraværende: Hans Amholt og Karsten Greve.  
 
1. Beretning fra formanden v. Peter Nielsen (PN) 

Hanne og Dorrit var til møde med kommunen i sidste uge, se mere info under 
punkt 4.  
Peter er blevet bedt om at evaluere på det nye bookingsystem (Conventus).  
Ekstra haltider skal bookes via bookingsystemet, Peter har koden til systemet.  
Der ønskes afklaring af, om døren til hallen er låst (kan vi komme ind, hvis vi har 
E-nøgle)? 
Det er igen tid til at få lavet børneattester. 
Malene og Hanne er tilmeldt inspirationskursus den 18. november.  
Hver boble må komme og sige til, hvis der er kursusønsker. 

2. Beretning fra kasserer v. Dorrit Frederiksen (DF) 
Der mangler stadig nogle sedler for nogle af holdene. 
Martins hold er ikke startet op efter sommerferien.  
Der er ikke mange børn tilbage på det andet fodboldhold. 
Forslag om at lave et opslag på Facebook med at vi søger trænere til børnefodbold. 
Ønske om at rykke generalforsamlingen/årsmødet til en ny dato. Mandag den 25. 
februar kl. 17:30 i forsamlingshuset (starter med et formøde og herefter 
generalforsamling kl. 19:00). 

3. Beretning fra fodbold v. Thomas Jensen (TJ) og Karsten Greve (KG) 
Der er købt nye bolde til fodbold.  
Sidste kamp er i morgen den 9. oktober.  
Der er fodboldafslutning den 2. november. 
Der er stadig ønske om at indkøbe nyt spillertøj til Old Boys. 

4. Beretning fra gymnastik v. Sandy Boesen (SB)/Hanne Caldron (HC) 
Gymnastikken er kommet godt i gang.  
Holdene er ikke så store i år, men ikke uventet, da årgangene er mindre. 
Krudtuglerne har lidt trænerudfordringer. Ditte m.fl. hjælper indtil jul.  
Sorø er booket til den 17. november (3 timer) Jump Around og muligvis mix.  
Gørlev er booket til uge 6, både Jump Around, Girls Allowed og muligvis mix. 
Hanne og Dorrit har været til dialogmøde ”Fritid og forening i forandring” afholdt af 
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget samt Folkeoplysningssamrådet. Torben 
Stenstrup fra Foreningsudviklerne var oplægsholder. Bl.a. emner om ”hvordan får 
de unge til at træne?” og ”hvordan fastholder vi de unge?”. Der var også dialog om 
”Åben skole” og tilbud til hele familien (så de voksne også kan gå til noget) evt. 
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med fællesspisning.   
Forslag om, at vi laver 2 fællesaftner (torsdag) i denne sæson, hvor både børn og 
voksne kan være aktive og evt. slutte af med fællesspisning. Formålet er at 
engagere familierne i foreningslivet.  
Hanne, Dorrit, Sandy og Rie er i udvalg til at arrangere fællesaftnerne.  
Hanne deltager fremadrettet også i bestyrelsesmøderne.  

5. Beretning fra selvforsvar v. Hans Amholt (HA) 
Selvforsvar tager på kursus den 26. oktober. 

6. Beretning fra unicykel v. Kristina Jeppesen (KJ) 
Det går godt med unicykel træning. Der er 10 medlemmer. 

7. Beretning fra ældreidræt v. Ann Marie Nielsen (AMN) 
Det er ikke alle (forventede), der er kommet til ældreidræt endnu. Vi håber, der 
stadig kommer flere til.  

8. Beretning fra fitness v. Leo Lerke (LL) 
Fitness er kommet rigtig godt fra start i de nye lokaler. Der er på nuværende 
tidspunkt 98 medlemmer. 
Der er kommet en ny instruktør (Malene Fryd Larsen) i fitness .  

9. Beretning fra kiosk v. Mogens Hansen (MH) 
Beslutning om, at der fremadrettet kun er slik til arrangementerne. Det overvejes, 
om der kan sælges nogle færdige poser (Haribo/Pingvin) i stedet?  
Ligeledes overvejes, om sodavand skal skiftes ud til ½ liters flasker eller dåser?  

10. Afholdelse af næste møde 
Mandag den 3. december kl. 17.00 hos Dorrit. Tilmelding til Dorrit senest den 
26/11, grundet bestilling af mad.  

11. Eventuelt  
Tilbud om kurser i hjerte-/lungeredning. Leo kan fastsætte et par datoer og 
kommunikere dem til os andre.  
Åben hal og skole er på søndag den 14. oktober kl. 11-14.  
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