Referat af OGIF bestyrelsesmøde den 2018.05.02.
Fraværende: Hans Amholt (HA).
1. Beretning fra formanden v. Peter Nielsen (PN)
Forslag til kontrakt til Aktivitetshuset er modtaget fra Knud Erik Meinertz (KEM)
tirsdag den 24. april. Derefter har PN rettet i kontrakten, da der er forskellige ting,
OGIF ikke er enige i. Grundhuslejen skal ikke være højere.
Lejemålet kan overtages pr. 1. september. Lejemålet skal være klar til OGIF den
dag, OGIF skal ikke selv stå for klargøring af faciliteten. OGIF kan tidligst flytte ind
ca. 3 mdr. efter kontrakten er underskrevet, da OGIF skal opsige nuværende
lejemål.
I denne uge har Leo (LL) modtaget mail fra KEM vedr. kontrakt, bestyrelsen har
set denne mail og ønsker ikke at foretage forhandling med KEM. Aktivitetshuset
forhandlingsudvalg må indkalde til nyt forhandlingsmøde.
Tilbud på flisebelægning er modtaget. Umiddelbart er tilbuddet på mange
kvadratmeter fliser, vi vil vurdere, om vi kan nøjes med et mindre areal.
Overvejer, om vi selv kan lægge fliserne, men vi skal stadig sikre os et fast
underlag.
Bestyrelsen vil acceptere et budget til materialer på 15.000 kr. Thomas (TJ) går
videre med at indhente tilbud på materialer samt arbejdskraft.
2. Beretning fra kasserer v. Dorrit Hansen (DH)
Intet nyt fra kassereren. Økonomien er som den plejer på dette tidspunkt af året.
3. Beretning fra fodbold v. Thomas Jensen (TJ) og Karsten Greve (KG)
Old Boys har fået ny mand (Preben) til at kridte bane op. TJ vil gerne købe nye
fodbolde, ca. 6-8 bolde til de voksne. Der mangler nye net til 7 mands. PN
kontakter kommunen for at få nogle nye.
Kridt til banen bliver leveret fra Kommunen, skal bestilles gennem Hede Danmark.
Kommunen vil gerne udlicitere vedligeholdelse af foldboldbaner, vi afventer tilbud,
men regner ikke med, at det er en opgave vi vil påtage os.
OGIF ønsker at hjemmebanekampe bliver ”annonceret” på Facebook og evt. Odden
Portalen, så tilskuere har mulighed for at komme og bakke Odden holdene op.
Børne holdene er startet op udendørs.
4. Beretning fra gymnastik v. Linda Pedersen (LP)
Der har været afslutninger med de forskellige hold.
I maj afholdes møde for at afstemme det endelig program til den nye sæson.
LP skal kigge på de bestilte haltider (booking portalen), så vi er sikre på, at tiderne
er, som vi ønsker det. LP har også bestilt tider til fodboldboblen.
Den 11. maj er der åben skole og hal. Sandy, Hanne C, (Ditte), Anton, Linda, Anne
Hylstofte, Hanne Lyngbo, Dorthe Iversen, Per Jakobsen og Rie deltager.
Dorrit opdaterer på Facebook, så det fremgår at Skytteforeningen og
Badmintonklubben deltager.
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5. Beretning fra selvforsvar v. Hans Amholt (HA)
Selvforsvar har haft sidste træning den 24. april.
Den 22. april var der kursus for selvforsvar.
6. Beretning fra unicykel v. Kristina Jeppesen (KJ)
Unicykel har været på hyggeweekend med 4 børn i Nørresundby. Det var en rigtig
god tur med engageret og glade børn.
Der har også været afslutning for denne sæson.
Per har købt materialer til ophængning af cykler i det gamle dommerrum.
7. Beretning fra ældreidræt v. Ann Marie Nielsen (AMN)
Sæsonen er afsluttet her i april.
20. juni er den årlige sommerfest.
Sidste torsdag i september starter ældreidræt op igen.
8. Beretning fra fitness v. Leo Lerke (LL)
Det går fint i Fitness, vi har fået nogle nye medlemmer. I sommersæsonen er der
som regel faldende medlemstal.
9. Beretning fra kiosk v. Mogens Hansen (MH)
Ønsker en ekstra hylde til pokaler i klublokalet. TJ vil forsøge at få sat en ekstra
hylde op.
På sigt ønsker vi at udskifte stolene i klublokalet, da stolene efterhånden er slidte.
Økonomien for kiosken er stadig fin.
10. Afholdelse af næste møde
Mandag den 11. juni kl. 17.00 i klublokalet.
Julefrokost bliver afholdt mandag den 3. december kl. 17.00 hos Dorrit.
11. Eventuelt
Der er ønske om nye duge til klublokalet. Vi har en frivillig, der har meldt sig til at
sy elastik i dugene, så de nye duge kommer til at sidde mere fast. AMN køber stof
til dugene, som kiosken betaler.
LL informerer om, at nogle af akut instruktørerne kan tilbyde undervisning i
hjertestarterkursus (hjerte-/lungeredning) for 5- 15 personer (over 12 år).
Hjerteforeningen forlanger navn og mailadresse på kursusdeltagere, så kursusbevis
kan fremsendes. LL tilbyder et kursus i Fitness og annoncerer det på Facebook.
Ligeledes kan der tilbydes et kursus i hallen.
OGIF har tidligere givet årligt tilskud til forsamlingshuset. PN foreslår at OGIF i
stedet giver tilskud til Aktivitetshuset, mod at OGIFs medlemmer automatisk også
er medlem af Aktivitetshuset.
Per Jakobsen spørger, om eport er noget for OGIF? Højby har det allerede, hvor
foregår det i biblioteket. Det kunne være en mulighed at afholde e-sport i
aktivitetshuset. Vi laver et opslag på OGIFs hjemmeside, hvor vi tilbyder e-sport
kursus til interesserede, hvis de ønsker at være kommende e-sport trænere i OGIF.
Den 9. juni er der Odbotræf for alle på Odden og alle som er rejst fra Odden.
OGIF bakker op om dagen og opfordrer alle interesserede til at deltage.
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