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ODDEN Gymnastik- og Idrætsforening 

 
Bestyrelsesmøde - Referat 

Mandag den 11. maj 2020 kl. 19.00 – Klubhuset, Skoletoften 7. 

 

1. 
Fremmøde. 

Peter Nielsen (PN), Ann Marie Nielsen (AN), 
Dorrit Frederiksen (DF), Hanne Caldron (HC), 
Karsten Greve (KG), Tanja Madsen (TM) og 
Rie Petersen (RP). 

2. 
Godkendelse af dagsorden. 

Der er ekstra punkter vedr. gaveregulativ, 
kriseplan samt hvem der skal deltage på 
bestyrelsesmøder.  
Grundet mange punkter blev der undervejs i 
mødet brug for at prioritere punkterne, derfor 
blev gaveregulativ og kriseplan udskudt til 
næste møde.  

3. 
Formanden siden sidst. 
Valg af bestyrelse fra afdelinger. 
Persondataforordning. 

Formanden siden sidst: Peter har i dag modtaget 
besked fra Rune om, at kommunen arbejder på 
retningslinjer for udendørs idræt. 
 
Valg af bestyrelse fra afdelinger: Beslutning om, at 
både repræsentanter og suppleanter for hver 
afdeling indkaldes til fremtidige møder.  
Tanja er valgt som repræsentant for børne-/ 
ungeafdelingen.  
Hanne fortsætter som repræsentant for eksternt 
samarbejde. 
Ann Marie er valgt som repræsentant for 
ældreafdelingen. 
Allan er valgt som repræsentant og Leo som 
suppleant for Fitness. 
Dorrit og Karsten indkalder til møde i 
hjælpeafdelingen, hvor der vælges 
repræsentant/suppleant til bestyrelsen. 
Hanne indkalder til møde i voksenafdelingen, hvor 
der også vælges repræsentant/suppleant til 
bestyrelsen.  
 
Persondataforordning: Rie sender udkast til 
dokumenter med dette referat. Kommentarer 
sendes til Rie, hvorefter dokumenter færdiggøres og 
lægges på hjemmesiden under Dokumenter.  
 
Bestyrelsen ønsker at nedlægge Facebook gruppen 
Odden Gymnastik- og Idrætsforening, da vi er 
blevet oplyst om, at foreninger skal oprettes som 
foreningssider på Facebook. Der oprettes en ny 
foreningsside på Facebook. Vi skal også huske, at 
Facebook siden for Fitness skal leve op til gældende 
regler.  
Tanja kontakter en dataansvarlig vedr. Facebook og 
korrekt håndtering af foreninger og grupper. 

4. 
Kassereren: 
Økonomi. 

Der er mange udgifter, men stadig penge på 
foreningens konti.  
 
Grundet Corona er der mulighed for at søge støtte, 
men det kræver forholdsvis meget. Idet vi har 
overskud på foreningens konti, søger vi ikke 
støttekroner.  
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5. 
Gymnastikopvisning? 
Gennemgang af aktioner (fast punkt) 
Årshjul inkl. ansvarlige 
Trænertøj 

 

Gymnastikopvisning: Det blev enstemmigt 
vedtaget, at gymnastikopvisningen aflyses grundet 
fortsat forsamlingsforbud (Corona).  
Der kommunikeres på Facebook og hjemmeside. 
Tanja sikrer kommunikation på Facebook og Peter 
på hjemmeside. Vi takker samtidigt de fem 
trænere, der slutter som trænere i foreningen, og 
giver dem en anerkendelse.  
 
Aktionslisten: Aktionslisten er gennemgået. Rie 
foreslår, at der laves nøgleliste til trænermødet, så 
punktet kan lukkes herefter.  
 
Årshjul inkl. ansvarlige: Udkast til årshjul 
medsendes referatet. Rettelser/tilføjelser kan 
afleveres til Rie. 
 
Trænertøj: Trænertøj er for alle (trænere, 
hjælpetrænere, bestyrelse og hjælpere). Alle 
tilbydes tøjpakke, som trykkes med et OGIF logo. 
Fitness instruktørerne har lige fået tøj, derfor 
købes der ikke nyt tøj til fitness instruktørerne på 
nuværende tidspunkt.  
DF og RP laver udkast til invitation til trænermødet 
samt finder ud af, hvor vi skal bestille mad.  

6. 
Bestyrelsesmøderne, samarbejde og 
kommunikation 

Rie kontakter DGI for at få et aftenmøde/ 
arrangement for bestyrelsen (gerne næste møde). 
Ønsket hovedpunkter er ”Forstærk din forening”, 
”Forretningsorden” og ”Kommunikation og sociale 
medier”. 

7. 
Nyt fra afdelingerne. 
Næste sæsons aktiviteter 

 

Tanja og Hanne informerer om mødet i børne-/ 
ungeafdelingen, der blev afholdt den 30. april. Det 
var et godt og konstruktivt møde. 
Hanne har kontaktet Malene Hinrichsen vedr. et 
voksengymnastikhold. 
Hanne har også kontaktet Kristina Jeppesen vedr. 
unicykling.  

8. 
Eventuelt 

Intet.  

9. 
Næste møde. 
 

Mandag den 22. juni kl. 17.30 i klublokalet.  
Onsdag den 9. september kl. 19-21 hos Dorrit. 
Tirsdag den 27. oktober kl. 19-21 i klublokalet. 
Tirsdag den 8. december kl. 18, møde/julefrokost 
hos Dorrit.  

 

2020.05.12 Rie 
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Aktioner 

Ansvarlig Aktion Deadline 
Alle Hvem fra hver afdeling skal have ny nøgle til 

klublokalet/kiosken? Besked til Thomas (TJ) 
Næste møde  

PN Kontakte Martin vedr. fodboldtræning.  Nu 
DF/KG Indkalde til møde for hjælpeafdelingen Næste møde 
HC Indkalde til møde for voksenafdeling Næste møde 
RP Undersøge muligheder for kursustilbud for bestyrelsen Næste møde 
RP Udarbejde udkast til foreningens håndtering af 

persondataloven.  
Inden ny 
sæson 

Alle Planlægning af trænermødet (indhold, invitation m.m.) 
DF og RP laver udkast til invitation og finder ud af, hvor der 
skal bestilles mad. 

Næste møde 

PN Kommende emner hvortil der skal afsættes tid på dagsorden: 
- Kriseplan 
- Gaveregulativ 

Kommende 
møde 

PN Indkrævning af nøgler fra trænere, der stopper med denne 
sæson. Afleveres til Hanne (HC) eller Peter (PN).  

Juni 

HC Sæt Surpricebanen på Facebook  
AN Indkøbe duge til klapbordene (fastelavnsarrangement) Januar 2021 
PN Forberedelse til årsmødet 2021: Redegørelse for punkter 

fremsendt til bestyrelsen den 19.04.2020. 
Februar 2021 

 

 

 


