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Odden Gymnastik- og Idrætsforening 

 

Bestyrelsesmøde - Referat 

Mandag den 11. oktober kl. 17.00 i Klubhuset.  

 

1. 
Fremmøde 

Peter, Hanne, Ann Marie, Dorrit, Anna, 
Thomas, Allan, Karsten og Rie 

2. 
Godkendelse af referat fra sidst 
Godkendelse af dagsorden 

Referatet er godkendt.  
Dagsorden er godkendt.  

3. 
Formanden siden sidst 

Peter har fået mail fra Rune vedr. foreningsfokus. 
Der er tilbudt flere kurser. Mail er sendt til 
bestyrelsen d.d. 
Peter har fået kontrakt på gratis leje på padel tennis 
område ved hallen.  
Vedr. halgulv har Peter talt med Ole Sloth (på 
opfordring af byrådsmedlemmer) og siden fået en 
irettesættende mail fra Anders.  

4. 
Kassereren: 
Økonomi 

Intet nyt vedr. økonomi.  
De andre foreninger i fællesgymnastikken har 
spurgt indtil, hvilket styreprogram vi anvender. De 
andre bruger nogle elektroniske styreprogrammer, 
som de kan anbefale. 

5. 
Gennemgang af aktioner 

Aktionslisten gennemgået og opdateret.  

6. 
a) Evaluering af turen d. 18/9 
b) Halgulv – status 
c) Aktive fællesskaber – deltagelse til 

arbejdsgruppemøder? 
d) Udarbejde forretningsorden OGIF – input til 

forretningsorden (jf. sidste møde) 
e) Gaveregulativ – opdatering? (nuværende er 

vedhæftet) 

a) Vi synes, det var en god og hyggelig tur. Vi 
skal være bedre til at lave samlet 
kommunikation, som alle deltagere hører. 
Ærgerligt, at vi ikke var informeret om, at vi 
ikke kunne nå både tårn og klatring.  
b) Der bliver indhentet 3 tilbud på trægulve. Vi 
ønsker at få det bedste gulv til vores hal. Til 
møde vedr. halgulv deltog Hanne, Thomas og 
Rie. VHG er meget glade for deres nye 
trægulv. Er der taget højde for forskellig 
vedligeholdelse? Vi afventer info vedr. de 3 
nye tilbud.  
c) Dorrit og Peter var med til de første møder. 
Hanne deltog i arbejdsgruppe ved folkemødet. 
Vi deltager ikke i nogen arbejdsgruppemøder.  
d) Rykket til næste møde.  
e) Rykket til næste møde.  

7. 
Nyt fra afdelingerne 

Ældreidræt er kommet godt i gang. 
Der er ca. 20 på afspændingsholdet og godt 
30 på ældreidræt. Lisbeths hold startede op i 
sidste uge.  
Gymnastikken er udfordret på, at redskaber 
m.m. er i hallen, hvor der pt. Ikke trænes.  
Just move træner i forsamlingshuset. Der har 



 

2 
 

 
Odden Gymnastik- og Idrætsforening 

 

Bestyrelsesmøde - Referat 

Mandag den 11. oktober kl. 17.00 i Klubhuset.  
været 11-12 børn til træningen. Det er meget 
livlige børn og pladsen bliver brugt. 
Forældre-/barnholdet træner i aulaen. Der er 5 
børn. Forventer, der kommer et barn mere.  
Rytmeholdet er lukket ned grundet manglende 
tilslutning. Der var kun 3 børn tilmeldt til 
holdet. Tone er stadig med i OGIF. 
Yoga (Erlas hold) kører som det har gjort hele 
tiden.  
Malenes hold er også godt i gang. Der er ca. 
15 deltagere. 
Step og styrke holdet er udfordret på 
redskaber. Derfor har Hanne udlånt redskaber 
til hver enkelt deltager (må tages med hjem 
og til træning). Der er ca. 12-14 deltagere.  
Selvforsvar har 6 børne - og 3 voksne 
medlemmer.  
Fitness har en cykel, der er i stykker. Det er 
muligvis printet, der er brændt af. Allan vil 
prøve at skiftet printet. En ny cykel har en høj 
anskaffelsespris (ca. 45.000 kr.). Et af 
spejlene er itu, Peter bestiller et nyt. 
Videoovervågningen virker tilsyneladende 
ikke.  

8. 
Eventuelt 

Intet under dette punkt.  

9.  
Næste møde og nye mødedatoer 

Mandag den 29. november kl. 18 hos Dorrit 
(julefrokost).  
Tirsdag den 25. januar kl. 19-21 i klublokalet.  
Fastelavnsarrangement den 27. februar.  
Årsmøde den 28. februar kl. 19 i forsamlingshuset. 
Dorrit booker forsamlingshuset. Bestyrelsen mødes 
kl. 17.30.  
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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. 
Hallen er pt. Lukket for aktiviteter.  
Der er indhentet 3 tilbud på gulv. Et Taraflex gulv til ca. 
1,1 mill. kroner fra Unisport er første valget pt. Anders 
indhenter yderligere 3 tilbud på trægulv, hvis det 
vurderes muligt.  
Forventer først genåbning til 1. januar 2022.  

Nu 

25 Hanne Kontakte danse instruktør og DGI vedr. instruktører på 
timebasis Afventer nyt gulv 

12 
Ann Marie 
 
Bestyrelsen 

Indkøbe duge til klapbordene (fastelavnsarrangement) – 
Ann Marie 
Fastelavn den 27. februar 2022. Slå katten af tønden 
udendørs og leje forsamlingshuset  

Februar 2022 

29 ? Opdatering af vedtægter med input fra Steen (fra møde 
2020) På dagsorden i november Inden 2022 
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Mandag den 11. oktober kl. 17.00 i Klubhuset.  

Nummer Ansvarlig Aktion Deadline 

30 Rie/ 
Bestyrelsen 

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

31 Anna og 
Hanne 

Opdatering af Facebook - input fra årsmødet 
Anna og Hanne taler sammen Nu 

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

Februar 2022 

37 Dorrit Booke forsamlingshus til årsmøde og fastelavn (27. og 
28. februar) Nu 

    

 


