Referat af OGIF bestyrelsesmøde den 2019.03.20.
Fraværende: HC, TJ og HA.
1. Beretning fra formanden v. Peter Nielsen (PN)
Gymnastikken ønsker nye bløde madrasser og Charlotte vil forsøge at søge penge
(fonde) til dem.
Rune fra kommunen vil komme og få beretning fra bestyrelsen, vil bl.a. høre om
generalforsamling, medlemstal, trænere osv.
Håndtering af GDPR bør vi få beskrevet, f.eks. i vedtægterne. DGI har skabeloner,
vi kan bruge som inspiration/hjælp.
Flere har fået et brev fra OK omkring støttekroner til OGIF.
Fastelavnsarrangementet forløb fint. Mange flotte udklædninger.
Beslutning om at købe en skæreplotter til foreningen, herefter kan foreningen selv
lave tryk.
2. Beretning fra kasserer v. Dorrit Frederiksen (DF)
Intet nyt fra kasseren, der er stadig penge på kontoen.
3. Beretning fra fodbold v. Thomas Jensen (TJ) og Karsten Greve (KG)
Intet nyt fra fodbold.
Peter har bestilt nyt spillertøj til seniorerne.
4. Beretning fra gymnastik v. Sandy Boesen (SB)/Hanne Caldron (HC)
Gymnastikboblen har planlagt gymnastik opvisningen. Der vil være følgende hold:
Forældre/barn, Uni, Krudtugler, Mix, Jump Around/Girls Allowed, Odden All Stars
samt en fællesaktivitet v. Ditte.
Der vil være lodtrækning på indgangsbilletten undervejs.
Ønske om at vi starter opvisningen kl. 13 (kl. 13.00-15.30).
Vi skal huske, at Odsherred holdet gerne vil komme og lave opvisning. Det er
tidligere besluttet i fællesrådet, at Odsherred holdet skal komme til de lokale
opvisninger, hvor børnene kommer fra.
Gymnastikboblen har talt om entréprisen. OGIF ligger i den høje ende. Vi
fastholder entréprisen, da pengene bl.a. går til ture, instruktør, tilskud til
opvisningstøj m.m.
Lærke er fotograf under opvisningen. Der er også styr på lyd og film.
Den 23. april evaluerer gymnastikboblen opvisningen og planlægger den
kommende sæson.
Der er styr på kiosk og kagebagere.
Jump Around/Girls Allowed er inviteret til opvisning og gymnastikhygge i Hørve
(sidste weekend i april).
Flying Superkids kommer til Odsherred igen i efteråret. Vi har mulighed for at
komme med input til datoen.
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5. Beretning fra selvforsvar v. Hans Amholt (HA)
Intet nyt fra selvforsvar.
Peter kontakter Hans for at få information om den nye sæson (fortsætter
træningen?).
6. Beretning fra unicykel v. Hanne Caldron (HC)
Intet nye fra unicykel.
7. Beretning fra ældreidræt v. Ann Marie Nielsen (AMN)
Holdene kører fortsat.
I den nye sæson vil Kirsten og Ann Marie udvide træningen til 75 minutter.
8. Beretning fra fitness v. Leo Lerke (LL)
Det går godt. Lokalerne bliver behandlet pænt – det er dejligt. Folk er generelt
glade for at komme i fitness.
Spinning holdet har pæn tilslutning.
Det er besluttet, at der skal holdes møde med fitnessinstruktørerne ca. en gang i
kvartalet.
Peter har bestilt nye bluser med tryk til fitnessinstruktørerne.
9. Beretning fra kiosk v. Mogens Hansen (MH)
Der skal handles ind inden opvisningen.
Thomas overtager, som tidligere besluttet, kiosken efter opvisningen.
10. Afholdelse af næste møde
Program for den kommende sæson skal være klar inden 1. juli.
Kommende møde datoer:
● Tirsdag den 7. maj kl. 17.00 i klublokalet. Her skal der fordeles haltider og
Odden Sætter Sejl skal planlægges.
● Onsdag den 26. juni kl. 17.00 i klublokalet.
● Mandag den 19. august kl. 17.00 i klublokalet.
● Tirsdag den 8. oktober kl. 17.00 i klublokalet
● Tirsdag den 3. december kl. 17.00 hos Dorrit (julefrokost).
11. Eventuelt
Ann Marie fortæller, at hun via den nye formand (Bodil) fra Højby gymnastik
forening er blevet informeret om, at kommunen har kontaktet Højby
gymnastikforening vedr. brandsikkerhed. Ann Marie undersøger videre omkring
sikkerhedsplan for hallen.
Charlotte har kontaktet bestyrelsen vedr. piratløb under Odden Sætter Sejl.
Charlotte har tilbudt sin hjælp til løbet og spørger, om OGIF har lyst til at
sponsorere medaljer til deltagerne. OGIF vil gerne sponsorere medaljerne.
Afdelingsrådet har foreslået at holde Åben skole og hal den 31. maj. Hanne, Ann
Marie og Peter kan hjælpe fra OGIF. Vi ser gerne det kunne være en anden dato,
så flere har mulighed for at hjælpe.
Husk at involvere badminton- og skytteforeningen.
Charlotte og Sandy har talt om at ”brande” OGIF og har i den forbindelse kontaktet
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Odden Skoles Venner og tilbudt at lave en opvisning til loppemarkedet.
Forslag om vi laver en velkomst folder til nye trænere. Rie laver et udkast, som
sendes til kommentering til øvrige i bestyrelsen.

2019.03.21 Rie
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