Referat af OGIF bestyrelsesmøde den 2018.06.11
Fraværende: Hans Amholt (AH), Leo Lerke (LL), Kristina Jeppesen (KJ) og Mogens
Hansen (MH).
1. Beretning fra formanden v. Peter Nielsen (PN)
Der er skrevet under på lejekontrakt med Aktivitetshuset. Opsigelse på
nuværende Fitness lejemål er sendt. Vi flytter fra nuværende lokaler den 29. og
30. august (Fitness holder lukket de dage).
Har fået tilbud på et løbebånd mere.
Fitness instruktørerne holder arbejdsdag på lørdag kl. 10 ved nuværende Fitness.
Program (udkast) for den nye sæson er sendt fra Charlotte Raeburn.
Der bliver også lavet fælles program med de øvrige gymnastikforeninger i den
kommende sæson. Planen er, at det bliver vedlagt som tillæg til Ugeavisen. Vi
ser hellere, det bliver husstandsomdelt som tidligere.
2. Beretning fra kasserer v. Dorrit Hansen (DH)
Der er kommet kontingenter fra fodbold.
Vores tilskud fra kommunen er væsentligt mindre i år, da vores børnetal er
faldende og vi har fået flere ældre medlemmer.
3. Beretning fra fodbold v. Thomas Jensen (TJ) og Karsten Greve (KG)
Old Boys spiller nogle kampe.
Møde i Fårevejle med nogle af de andre fodboldafdelinger. Der kommer
formentlig nye folk og slår græs næste år (udbudsplan). Foreningerne har sagt
nej til selv at påtage sig græsslåning, da der ikke er økonomi i det. Kommunen
er ved at lave den nye plan nu.
TJ er ved at undersøge priser på fliser (maskiner og materialer), afventer pris.
Old Boys holdets fodboldstrømper er ved at være slidte, så vi skal overveje køb
af nye strømper (tøj).
Martins hold skal til Sommerland Sjælland Cup i denne weekend (16. og 17.
juni).
Karstens hold er pt. ikke meldt til kampe/turneringer.
4. Beretning fra gymnastik v. Linda Pedersen (LP)
Linda stopper som formand for gymnastikboblen. Hanne Caldron overtager de
eksterne møder og Sandy tager interne møder og står som formand for
gymnastikboblen i programmet.
Der er behov for at bruge forsamlingshuset til rytmeholdet om onsdagen kl. 1718.30. Det forudsætter, at bordene er ryddet væk fra salen. Det skal være
afklaret inden programmet trykkes. Rytmeholdet vil gerne rykke træning til
onsdag for at imødekomme Odsherredsholdet træningsdag (torsdag i Borren,
Højby).
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Mini- og maxi mix er slået sammen til et samlet mix hold i den nye sæson.
Vi skal sikre opslag på de sociale medier, så snart programmet er lavet klar, så
gymnaster m.fl. kender træningsdage/-tider i god tid.
Ønske om at starte et Body Jump Fitness hold op. Der er trænere, der har lyst til
at etablere holdet.
5. Beretning fra selvforsvar v. Hans Amholt (HA)
Har haft besøg af eleverne fra Kalundborg Produktionsskole, det var en succes.
6. Beretning fra unicykel v. Kristina Jeppesen (KJ)
Intet nyt fra unicykel.
7. Beretning fra ældreidræt v. Ann Marie Nielsen (AMN)
Intet nyt vedr. ældreidræt.
Der er ved at blive lavet aftale om nye duge til klublokalet.
8. Beretning fra fitness v. Leo Lerke (LL)
Intet nyt fra fitness ud over det, der er nævnt under formanden (PN).
9. Beretning fra kiosk v. Mogens Hansen (MH)
Intet nyt fra kiosken.
10. Afholdelse af næste møde
Onsdag den 22. august kl. 17.00 i klublokalet.
11. Eventuelt
Skolens afdelingsråd har evalueret Åben hal/skole arrangementet, der blev
afholdt den 11. maj. Der er forslag om at afholde et nyt arrangement søndag uge
41. Det kræver nogle frivillige 😊😊
Ved Odden Sætter Sejl deler OGIF en iglo med forsamlingshuset. Vi forsøger at
lave en aktivitet i teltet f.eks. Body Jump Fitness (fitness på trampolin med
håndtag). Peter bestiller en trampolin, der kan bruges til formålet.
Dorrit sender en mail vedr. hjælp til at ”passe” OGIFs iglo under Odden Sætter
Sejl (weekenden den 7. og 8. juli kl. 10-17).
Ønsker at få tilføjet en note i programmet vedr. kontingentbetaling
(kontonummer).
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