
 

1 
 

 
Odden Gymnastik- og Idrætsforening 

 

Bestyrelsesmøde - Referat 

Mandag den 16. august kl. 19 i Klublokalet 
 

1. 
Fremmøde 

Dorrit, Hanne, Peter, Karsten og Rie 

2. 
Godkendelse af referat fra sidst 
Godkendelse af dagsorden 

Referat fra sidst er godkendt. 
Dagsorden er godkendt.  

3. 
Formanden siden sidst 

Peter har taget billeder af halgulv og skrevet til flere 
(skole, pedel og kommune) vedr. hullerne i gulvet. 
Peter vurderer, at det er problematisk at starte 
sæsonen op uden reparation af gulv. Peter har også 
set tilbud på nyt gulv. Det er et tilbud på over 1 
mill. Kroner, der er indgivet til budgetforslag.  
Vi fik desværre ikke nogen penge fra DIF til padel 
tennis. Peter vil søge Nordea Fonden, hvor der er 
ansøgningsfrist den 23. september.  
Der er lavet programmer til den nye sæson. 
Programmet bliver omdelt med ugeavisen i denne 
uge (uge 33).  

4. 
Kassereren: 
Økonomi 

Der er ikke noget nyt til økonomi.  
Medlemmer, der betalte fuld kontingent sidste år, 
får kontingent i denne sæson til halvpris, som 
kompensation for sidste sæson.  

5. 
Gennemgang af aktioner 

Enkelte punkter gennemgået. Resten tages på 
næste møde.  

6. 
a) Kommende sæson – nyt/planlægning? 

- gymnastikopvisning 2022 
- fremtidige afdelinger 

b) Planlægning af trænermøde 
c) Udarbejde børneattester 
d) Udarbejde kontingent- og holdsedler – hvem? 
e) Opdatere lister DGI (fra årshjul) 
f) Status padel tennis (aktion 23) 
g) Udarbejde forretningsorden OGIF? 
h) Sommeraktiviteter OGIF (Hanne) 

a) Der er forslag om at lave nogle 
træningsdage (weekend) i sæsonen, hvor 
der kan komme ”gæstetrænere”.  
Gymnastikopvisning 2022 vil vi tage op på 
trænermødet i næste uge. Vi vil gerne 
have input fra trænerne – det er måske tid 
til at tænke nyt. 
OGIF har 90-års jubilæum i år.  
Vores fane er slidt, den trænger til en 
opfriskning/udskiftning.  
Fremtidige afdelinger – der står i 
vedtægterne, at der som minimum er 
ungdoms-, voksen-, ældre, fitness- og 
hjælpeafdeling.  

b) Dorrit bestiller mad til kl. 18.45.  
Bestyrelsen mødes kl. 18.  
Peter byder velkommen, informerer om 
den kommende sæson, at vi er åbne for 
input til gymnastikopvisning/årsafslutning 
samt om der er stemning for en tur/udflugt 
den 18/9.  

c) Peter tager pc med til at lave 
børneattester. 
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d) Holdlister/kontingentsedler tages op i 
afdelingerne på mødet. Dorrit udskriver 
lister. 

e) Peter opdaterer DGI listerne på mandag. 
Tone, Mathilde, Anna, Jennifer og Lise skal 
tilføjes.  

f) Se under nyt fra formanden.  
g) Vi tænker hver især over, hvad en 

forretningsorden skal indeholde. Tager 
punkterne med til næste møde, herefter vil 
Rie forsøge at sammenfatte til en 
forretningsorden.  

h) Kunne vi lave nogle aftaler omkring nogle 
sommeraktiviteter til næste sommer. 
F.eks. Sommer yoga, padel board træning, 
sportsdag m.m. Overført til aktion.  

7. 
Nyt fra afdelingerne 

Afspænding starter op den 7/9 og ældreidræt 
starter op den første uge i september.  
Dans og bevægelse starter den 4 og 7. 
oktober.  

8. 
Eventuelt 

DGI har meldt nye kurser ud. Malene og Hanne 
ønsker et par inspirationskurser. Hanne vil 
informere øvrige i afdelingen om kurser på mødet 
på mandag. Hanne vil opfordre dem til at kigge på 
DGI’s hjemmeside.  
Skal vi vende gaveregulativ igen? Sættes på 
dagsordenen næsten møde. 

9.  
Næste møde 

Mandag den 11. oktober kl. 19 i aktivitetshuset.  
Ønske fra mødedeltagerne - er det muligt at rykke 
mødet til kl. 17.30-19.00? 
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Aktioner 

Nummer Ansvarlig Aktion Deadline 

10 Rie/ 
bestyrelsen 

Undersøge muligheder for kursustilbud for bestyrelsen.  
Bestyrelsen vil over sommeren overveje muligheder for 
kursus for bestyrelsen. Vedr. kommunikation/sociale 
medier vil Tanja og Rie gerne have et kursus evt. 
sammen med nogle trænere. Rie undersøger 
mulighederne.  
Louise fra DGI holder en kommunikationsaften for Tanja 
og Rie den 1. oktober kl. 18.15 hos Rie. Det er et gratis 
møde. Herefter vurderer vi, om vi skal fortsætte og om 
det er mod betaling.  
Vi skal have input fra hver aktivitet til hjemmeside (hvad 
kan holdet, målgruppe, træningsdag, foto osv.).  
Tanja kontakter gymnastikholdene.  
Hans og Hanne skal få oplysninger fra forældre/barn, 
yoga og unicykling 
Peter kontakter Jan vedr. oplysninger for fodbold.  
Ann Marie får information fra Lisbeth og Kirsten.  
Kan vi rykke lidt på aktionen vedr. hjemmeside. Vi skal 
starte et sted – måske forside og layout? 

Opdatere 
materiale – Rie 
 
Udarbejde 
materiale - øvrige  

20 Peter 

Status på halgulv. Er der planlagt møde med Anders Bro, 
Sigurd, Anne, Ib samt Dorthe og Jakob fra badminton. 
Peter har kontaktet dem, men der er ikke fastsat et 
møde endnu. Peter rykker dem.  
Peter har kontaktet NordvestNyt, som vil kontakte 
formanden fra Børne- og Uddannelsesudvalget. 
Formanden vil tage punktet med til administrationen. 
Der er sat fokus på det – nu afventer vi bare aktion! 
Der er taget prøver af halgulvet. Vi afventer ny status. 
Peter har taget billeder af halgulv og skrevet til flere 
(skole, pedel og kommune) vedr. hullerne i gulvet. Peter 
vurderer, at det er problematisk at starte sæsonen op 
uden reparation af gulv. Peter har også set tilbud på nyt 
gulv. Det er et tilbud på over 1 mill. Kroner, der er 
indgivet til budgetforslag. 

Nu 

22 Thomas Udarbejde skitse til padel tennis Nu 

23 Peter Indkalde badmintonklubben til møde vedr. padel tennis. 
Søge midler til padel tennis.  Nu 

25 Hanne Kontakte danse instruktør og DGI vedr. instruktører på 
timebasis Maj 

17 Hanne 

Undersøge, om der fortsat er ønske om spejlvæg. Det er 
svært at finde plads til en mobil spejlvæg. Kan 
spejlvæggen hænge på muren mellem redskabsrum og 
klublokalet? Desuden afventer vi pt. fremtidsudsigter for 
hallen (gulvproblematik).  

Afventer pt. 

12 Ann Marie Indkøbe duge til klapbordene (fastelavnsarrangement). Afventer 

14 
Dorrit, 
Hans og 
Ann Marie 

Planlægning af tur for frivillige og bestyrelse.  
Forslag om den 18. september fra tidlig formiddag til 
Skovtårnet (Camp Adventure) ved Gisselfeld.  
Måske frokost på Villa-Gallina?  

Nu 



 

4 
 

 
Odden Gymnastik- og Idrætsforening 

 

Bestyrelsesmøde - Referat 

Mandag den 16. august kl. 19 i Klublokalet 

Nummer Ansvarlig Aktion Deadline 

29 ? Opdatering af vedtægter med input fra Steen (fra møde 
2020) Inden 2022 

30 Rie/ 
Bestyrelsen 

Alle tænker over, hvad en forretningsorden skal 
indeholde og medtager noterne til næste møde 11. oktober 

31 ? Opdatering af Facebook - input fra årsmødet Nu 

32 ? Opfriskning/udskiftning af fane 2021  

33 Hanne 
Lave opslag på FB med at udøvere, der var medlem i 
sæson 2020/2021, får kontingent til halvpris i den nye 
sæson 2021/2022.  

Nu 

34 Dorrit 
Bestille pizza til trænermødet 
Udskrive diverse sedler og lister (afstemme kontingent til 
Erlas hold) 

Nu 

35 Rie Kontakte Palle med henblik på trænertøj til Anna, 
Jennifer, Thea og Tone Nu 

36 Bestyrelsen 
Sommeraktiviteter (ikke fast og uden kontingent). F.eks. 
padel board træning, yoga, vandgymnastik, sportsdag, 
motionsløb (hyggeløb) m.m.  

Februar 2022 

    

    

 


