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ODDEN Gymnastik- og Idrætsforening 

 
Bestyrelsesmøde - Referat 

Mandag den 20. april 2020 kl. 18.30 – Klubhuset, Skoletoften 7. 
 

1. 
Fremmøde. 

Peter Nielsen (PN), Ann Marie Nielsen (AN), 
Leo Lerke (LL), Thomas Jensen (TJ), Hans 
Amholt (HA), Dorrit Frederiksen (DF), Hanne 
Caldron (HC), Karsten Greve (KG) og Rie 
Petersen (RP). 

2. 
Godkendelse af dagsorden. 

Vi prioriterer de mange punkter på dagsorden 
og fastsætter et senest sluttidspunkt for 
mødet. 

3. 
Formanden siden sidst. 
Valg af bestyrelse fra afdelinger. 
Evaluering af fastelavn. 

Valg af bestyrelse fra afdelinger: Punktet flyttes til 
næste møde.  
 
Evaluering af fastelavn: Der var ikke så mange 
fremmødte til fastelavnsarrangementet, men det 
hænger formentlig sammen med det faldende 
børnetal. Vi vurderer, at vi fortsat vil afholde 
fastelavnsarrangement. Der er forslag om, at lave 
arrangementet mere ”festligt” med f.eks. duge osv. 
Ann Marie køber duge til bordene. Desuden også 
forslag om en kategori for bedst udklædte voksne.  

4. 
Kassereren: 
Økonomi. 

Vi har stadig penge på foreningens konti. Vi 
mangler ydermere at få nogle af vores 
tilskudskroner.  

5. 
Opvisning? 

 Gennemgang af aktioner (fast punkt) 
 Årshjul inkl. ansvarlige 
 Trænertøj 
 

Vedrørende gymnastikopvisning: Vi kender ikke 
datoen for en mulig genåbning af forsamlinger. 
Derfor suspenderes opvisningen fortsat indtil den 
11. maj, hvor vi igen vurderer muligheden for at 
afholde opvisning – måske i ændret form (mindre 
eller udendørs). Skal formidles på Facebook (OGIF 
og gymnastikken) samt hjemmesiden.  
Årshjul: Rie foreslår et kommende emne til et 
bestyrelsesmøde omhandlende årshjul. Et årshjul 
skal indeholde en oversigt over årets aktiviteter 
inkl. deadline og ansvarlig. Årshjulet kan bruges til 
at planlægge møder (dagsorden) i løbet af året. 
Trænertøj: Rie foreslår, at vi til trænermødet/ 
instruktørmødet (information vedr. trænerfolder 
og hjertestarterkursus) også får et udvalg af tøj 
hjem, så trænerne kan prøve et sæt nyt trænertøj.  

6. 
Bestyrelsesmøderne, samarbejde og 
kommunikation 

Bestyrelsen har brug for at få tilført noget ny 
energi. DGI og DIF har flere interessante tilbud for 
foreninger og ledelse. Rie vil undersøge nogle af 
mulighederne og forelægge dem for bestyrelsen på 
næste møde.  
Referater vil fremover være tilgængelig på 
hjemmesiden.  
Rie udarbejder udkast til OGIFs håndtering af 
persondataloven.  
Forslag om at udarbejde retningslinjer for 
foreningens gaver (gaveregulativ). Tages op på et 
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af de kommende bestyrelsesmøder.  
Ved kontakt til bestyrelsesmedlem, hvortil der skal 
gives et svar på vegne af bestyrelsen, 
kommunikeres til øvrige bestyrelsesmedlemmer via 
sms og evt. mail. Der skrives, hvornår svar sendes 
til afsender. Dermed er hele bestyrelsen indforstået, 
når der gives et svar.  

7. 
Nyt fra afdelingerne. 
Næste sæsons aktiviteter 

Der afholdes gymnastikmøde i klublokalet den 30. 
april kl. 19 i klublokalet. Hanne indkalder 
relevante deltagere (Vicky, Tanja, Malene, Anton) 
derudover deltager Peter, Dorrit og Rie.  
På nuværende tidspunkt har vi ingen fodboldhold 
for børn og unicykling. Vi søger trænere til 
aktiviteter (også gerne nye aktiviteter), Hanne 
slår noget op på Facebook efter den 30. april.  

8. 
Eventuelt 

Hanne foreslår, at bestyrelsen udarbejder en 
kriseplan (arbejdsplan når skaden sker). 
Kriseplanen kan f.eks. indarbejdes i 
trænerfolderen, tages op/udarbejdes på et 
kommende møde.  
Fællesudflugten til Camp Adventure udsættes 
indtil videre.  

9. 
Næste møde. 

Mandag den 11. maj kl. 19.00 i klublokalet.   
Trænermøde den 12. august kl. 18.00 i 
forsamlingshuset. Dorrit booker forsamlingshuset.  

 

21.04.2020 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 Booke forsamlingshuset til trænermødet Nu 
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.) Sommer 
PN Kommende emner hvortil der skal afsættes tid på dagsorden: 

- Udarbejdelse af årshjul 
- Kriseplan 
- Gaveregulativ 

Kommende 
møder 

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 

 


