Referat af OGIF bestyrelsesmøde den 2019.02.25.
Fraværende: Thomas Jensen, Sandy Boesen og Hans Amholt.
1. Beretning fra formanden v. Peter Nielsen (PN)
Nye haltider for næste sæson er bestilt med samme fordeling som i år.
Forældre-/barn gymnastik vil gerne have lidt længere tid til træning (9:30-10:45 i
ulige uger).
Peter har haft kontakt til Aktivitetshuset for at få forbrugsregnskab.
Peter har været til generalforsamling i Fællesrådet i sidste uge.
Peter vil snakke med Ib om at få lavet nye hængelåse (e-låse), så alle trænere har
adgang til udstyret.
2. Beretning fra kasserer v. Dorrit Frederiksen (DF)
Gennemgang af årsregnskab. Generelt et underskud på 40.839,50 kr., hvilket
skyldes Fitness. Overskud fra øvrige dele af OGIF på 38.174,50 kr.
3. Beretning fra fodbold v. Thomas Jensen (TJ) og Karsten Greve (KG)
Der er ikke mange børn tilbage på børneholdene. Der er ikke stabilt fremmøde.
Når udendørssæsonen starter op vil det sandsynligvis være fra kl. 16-17. Martin vil
træne og Karsten afløse, når det er nødvendigt. Dønne vil også fortsat træne.
Hanne, Charlotte og Karsten har været til møde med skolen ang.
opsætning/nedtagning af bander, som er ressourcekrævende.
4. Beretning fra gymnastik v. Sandy Boesen (SB)/Hanne Caldron (HC)
Gymnastikopvisning i Odsherred (Asnæs) i lørdags. Der var et flot fremmøde.
Odden havde Jump Around/Girls Allowed holdene med.
Rytmetrænerne ønsker en spejlvæg.
Odsherredsholdet har tilbudt at komme og lave opvisning her (som i øvrige lokale
foreninger). Vi har takket nej til opvisning i år.
Næste fællesmøde er her på Odden den 8. maj.
Er bekymret for, at vi kan komme til at mangle trænere til den kommende sæson.
5. Beretning fra selvforsvar v. Hans Amholt (HA)
Intet nyt fra selvforsvar.
6. Beretning fra unicykel v. Hanne Caldron (HC)
Der er 9 unicyklister på holdet, som er udfordret. Det er ikke alle børn, der er lige
interesseret i at lære at cykle. Der er rift om cyklerne, da kun få børn har egen
cykel.
Lise og Hanne træner og Anton hjælper til.
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7. Beretning fra ældreidræt v. Ann Marie Nielsen (AMN)
Det går stille og roligt som det plejer.
Ønsker nye læderbolde (30 stk.) til den kommende sæson.
8. Beretning fra fitness v. Leo Lerke (LL)
Det går godt i fitness. Der er pt. omkring 100 medlemmer.
Allan har startet spinning hold op.
9. Beretning fra kiosk v. Mogens Hansen (MH)
Ikke meget nyt. Der er lidt penge i kassen.
Efter gymnastikopvisningen stopper Mogens efter 50 år i foreningen. Thomas
overtager kiosktjansen.
10. Afholdelse af næste møde
Næste møde afholdes hos Dorrit den 20. marts kl. 18.
Husk kalender, så kommende møder kan planlægges.
11. Eventuelt
Fastelavn afholdes i hallen søndag den 3. marts kl. 14:00. Vi mødes kl. 12.30 i
hallen.
Evaluering af Åben hal og skole, vi vil gerne fortsætte med arrangementet. Vi skal
huske at invitere de øvrige foreninger (skytte og badminton).
Tilføjet efter mødet – skolen har ønske om at holde åben skole og hal den 31. maj.
Hvem kan hjælpe?
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