Referat af OGIF bestyrelsesmøde den 2018.08.22.
Fraværende: Leo Lerke (LL), Kristina Jeppesen (KJ) og Mogens Hansen (MH).
1. Beretning fra formanden v. Peter Nielsen (PN)
Onsdag den 29. august og torsdag kommer flyttemænd og flytter redskaber til de
nye fitness lokaler i aktivitetshuset. Der er købt lidt nyt inventar til fitness. Der er
også bestilt et nyt løbebånd.
Fitness instruktørerne har været en stor hjælp i forbindelse med etablering af de
nye lokaler.
Der kommer en ny fitness instruktør, som skal på kursus i september.
Dorrit efterspørger skiltning til Fitness. Der skal laves et skilt med Fitness,
åbningstider m.m.
Der er åbent hus i de nye lokaler søndag den 2. september kl. 13-16.
Gymnastikprogram skulle ligge som indlæg i Ugeavisen i denne uge. Peter ligger
nogle ekstra programmer i klublokalet, biblioteket og Super Brugsen.
Der er Gaming weekend i Asnæs-/Grevinge hallen i oktober. Vil vi støtte op om
det? Tirsdag den 4. september er der planlægningsmøde til dette arrangement.
Step og Styrke pigerne er tilmeldt træningskursus.
Ved træning i forsamlingshuset, skal OGIF selv sørge for at rydde lokalet
efterfølgende (samme stand som når vi kommer). Forsamlingshuset sætter
bordene op ad væggen.
Der er umiddelbart tilslutning til Jumping Fitness (16 har skrevet sig op til det) og
der er ledige tider om torsdagen, men instruktørerne skal på kursus først.
2. Beretning fra kasserer v. Dorrit Hansen (DH)
Økonomien er fin. Der begynder snart at komme nye kontingenter ind.
Fodboldholdene må gerne få kontingentopkrævning nu.
Kontingent for alle under skolealder er 350 kr. ellers 500 kr.
3. Beretning fra fodbold v. Thomas Jensen (TJ) og Karsten Greve (KG)
Thomas bestiller nye bolde.
Karsten Overgaard kommer og graver af så den nye belægning kan blive lavet.
Derefter kan skuret blive flyttet på plads.
4. Beretning fra gymnastik v. Sandy Boesen (SB)
Afventer opstart af den nye sæson.
Trænere uden for 4583 kan få kørselsgodtgørelse (2 kr. pr. km).
Der er møde i gymnastikboblen lige inden opstart af sæsonen (første uge i
september).
Der er gymnastikopvisning den 13. april 2019.
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5. Beretning fra selvforsvar v. Hans Amholt (HA)
Selvforsvar starter på tirsdag den 28. august.
6. Beretning fra unicykel v. Kristina Jeppesen (KJ)
Intet nyt.
7. Beretning fra ældreidræt v. Ann Marie Nielsen (AMN)
Starter op sidste torsdag i september.
Der er indkøbt voksduge, men de er ikke lavet klar endnu.
Der blev afholdt en god sommerafslutning (fest).
8. Beretning fra fitness v. Leo Lerke (LL)
Se under ’Beretning for formanden’.
Der er lavet et spinning rum, men vi skal have afprøvet cyklerne og uddannet en
instruktør før der kan starte et hold.
9. Beretning fra kiosk v. Mogens Hansen (MH)
Intet nyt.
10. Afholdelse af næste møde
Mandag den 8. oktober kl. 17.00 i klublokalet.
Mandag den 3. december kl. 17.00 hos Dorrit.
Tirsdag den 22. januar kl. 17.00 i klublokalet.
Mandag den 25. februar kl. 17.30 generalforsamling.
11. Eventuelt
Evaluering af Odden Sætter Sejl, forslag om at gøre OGIF mere synlig f.eks. ved
hjælp af flag/banner, OGIF bluser, program og gerne en form for aktivitet. Vi skal
være bedre ude i forhold til planlægning næste år.
Åben hal og skole den 14. oktober kl. 11-14 – hvem kan hjælpe?
Sandy skriver til gymnastikboblen og Peter skriver til Kristina og Per.
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