Odden Gymnastik- og Idrætsforening
Årsmøde - Referat
Onsdag den 26. maj kl. 19 i aulaen, Odden skole

1.
Valg af dirigent

Malene bliver valgt som dirigent.

2.
Beretninger for det forløbne år

Peter laver beretning for det forløbne år. Der
har ikke været megen aktivitet og heller ikke
gymnastikopvisning grundet Corona. Sæsonen
startede op i september, men efter få
træninger blev der lukket ned. Nogle hold har
haft flere træninger end andre grundet
mulighed for tilmelding til træning. For
børnehold har der for noget af sæsonen være
andre restriktioner.
Vi har ikke haft mange bestyrelsesmøder i år –
også grundet Corona.
Efter årsmødet 2020 modtog bestyrelsen en
mail med 7 punkter, der bedes redegjort for
på årsmødet i år. De 7 punkter er taget til
efterretning i bestyrelsen og er bragt i orden.
Bestyrelsen holdt et møde med DGI i maj
sidste år, hvor der blandt andet blev talt om
vedtægter, forretningsorden, kommunikation
m.m. Desuden har der også været et møde
med DGI vedr. kommunikation og sociale
medier.
Vi får nogle udfordringer i den kommende
sæson, da vi mangler instruktører og børn til
de forskellige hold.
Vi forsøger at få lavet halgulvet og håber, at vi
inden september har et nyt gulv
(optimistiske). Der er taget prøver af gulvet
(boret huller). Peter har været i dialog med
kommunen, NordvestNyt m.fl.

3.
Forelæggelse af regnskab

Dorrit gennemgår årsregnskabet for 2020, som er
uddelt til deltagerne ved årsmødet.
Overskud for OGIF 2020: 75.638,11 kr.
Overskud for Fitness 2020: 68.094,95 kr.
Overskud øvrige afdelinger: 7.543,16 kr.
Herefter gennemgang af regnskab for fitness og
dernæst øvrige afdelinger i OGIF. Vi forventer ikke
samme overskud i år (2021), grundet faldne
børnemedlemstal og formentlig mindre
lokaletilskud.
Huslejen for fitness er faldet i år (2021).
OGIF har 381 medlemmer, heraf er 102
medlemmer under 25 år. 156 medlemmer er over
65 år.
Spørgsmål til, om maskinerne i fitness er betalt.

1

Odden Gymnastik- og Idrætsforening
Årsmøde - Referat
Onsdag den 26. maj kl. 19 i aulaen, Odden skole
Alle maskiner i fitness er betalt.
4.
Behandling af indkomne forslag

Der er ikke indkommet nogen forslag.

5.
Valg af medlemmer til bestyrelsen
(formand vælges i lige år, næstformand og
sekretær i ulige år)

Dorrit (næstformand) er genvalgt til bestyrelsen.
Rie (sekretær) er genvalgt til bestyrelsen.

6.
Valg af suppleant til bestyrelsen

Birgit Petersen er valgt som suppleant.

7.
Valg af 2 bilagskontrollanter og 1
bilagskontrollantsuppleant

Vicky Boesen og Johnny Andersen er valgt som
bilagskontrollanter.
Lisbeth Frederiksen er valgt som
bilagskontrollantsuppleant.

8.
Eventuelt

Der er et ønske om, at Facebook siden bliver lidt
mere levende. Vi opfordrer til, at ”Synes godt om”
OGIF eller at ”dele”.
Hanne foreslog i februar, at OGIF skulle etablere
padel tennis her på Odden. Padel tennis er pt.
meget populær blandt flere aldersgrupper. Dette
har bestyrelsen arbejdet videre med og fået sponser
til fundamentet. Selve banen måler ca. 10x20
meter. Vi ønsker 2 baner. Vi arbejder sammen med
badmintonklubben om etableringen.
Der er padel tennis baner i Holbæk. Odsherred har
på nuværende tidspunkt ikke nogen baner, men Vig
og Højby ønsker også at etablere det.
Der skal laves et fuldstændigt budget. Vi har
mulighed for at søge tilskud hos DIF og DGI.
Ansøgningsfrist er den 31. maj. Ansøgning af midler
via Nordea har længere udsigter (ultimo
september), så her vil vi ikke søge i første omgang.
Bestyrelsen håber stadig på, at det bliver muligt at
lave en tur for bestyrelse og trænere/instruktører.
OGIF har indgået samarbejde med MOKIO vedr.
Sommertur 2021. Vi skal hjælpe til ved 8
sommerkoncerter her på Odden (idrætsanlægget).
Vi søger nu frivillige hjælpere til arrangementerne.
Tak til trænere og bestyrelsen for et godt
samarbejde. Vi håber, der kommer mere gang i den
i den kommende sæson.
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