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Odden Gymnastik- og Idrætsforening 

 

Bestyrelsesmøde - referat 

Tirsdag den 25. januar kl. 19.00 – 21.00 hos Rie 

 

1. 
Fremmøde 

Peter, Ann Marie, Dorrit, Allan, Thomas og Rie 

2. 
Godkendelse af referat fra sidst 
Godkendelse af dagsorden 

Referatet er godkendt. 

Dagsorden er godkendt. 

3. 
Formanden siden sidst 

Håndværkerne er i gang med at lave nyt gulv i 
hallen. Forventer det er færdigt i uge 8.  
Peter har talt med Rune og Anders vedr. manglende 
tilbagemeldinger på reservationer foretaget via 
bookingsystemet.  
Hanne (forældre/barn holdet) ønsker en 
motorikbane til ca. 7.000 kr. Pengene er bevilliget. 
Der er nedsat et nyt folkeoplysningsudvalg. Peter vil 
gerne deltage som minimum. Vi afventer en dato.  
Der er møde i fællesrådet (Odden) torsdag den 10. 
februar.  
Vedtægter er opdateret og klar til årsmødet. 

4. 
Kassereren: 
a) Økonomi 
b) Udarbejde regnskab til årsmøde (årshjul) 

Regnskabet for 2021 er lavet klar og har været til 
godkendelse hos bilagskontrollanter. Peter har 
underskrevet årsregnskabet, så det er klar til 
aflevering til kommunen.  
Vi har et overskud på 86.910 kr. 
Der er pt. ca. 110 medlemmer i fitness.  

5. 
Gennemgang af aktioner 

Aktionslisten er gennemgået.  

6. 
a) Halgulv – status 
b) Udarbejde forretningsorden OGIF – tilrettet 

efter sidste møde (vedhæftet) 
c) Booke haltider til næste sæson (årshjul) 
d) Indsende medlemstal til DGI (årshjul) 
e) Ansøge om medlems- og lokaletilskud 

(årshjul) 
f) Planlægge årsmøde (finde dirigent) (årshjul) 
g) Udarbejde regnskab til årsmøde (årshjul) 
h) Planlægge fastelavnsarrangement (d. 27/2) 

a) Se under punkt 3.  
b) Forretningsorden er udarbejdet og 

godkendt. Rie printer den, så den kan blive 
underskrevet på næste møde.  

c) Peter booker de samme haltider som i 
denne sæson.  

d) Dorrit har sendt medlemstal til DGI.  
e) Der er søgt medlemstilskud for 339 

medlemmer og lokaletilskud. 
f) Rie spørger Malene, om hun vil være 

dirigent. Ann Marie skriver referat (afbud 
fra Rie). Peter er på valg i år. Årsmødet 
bliver på skolen. Peter laver indkaldelsen 
og skriver, at der er vedtægtsændringer. 
Der skal printes vedtægter og dagsorden til 
mødet. Dorrit bestiller smørrebrød, 
tilmelding til Dorrit.  
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Tirsdag den 25. januar kl. 19.00 – 21.00 hos Rie 

g) Regnskab er udarbejdet og godkendt.  
h) Dorrit har booket forsamlingshuset. Der er 

gratis entré, hvis man er udklædt.  
Peter spørger Brugsen om 
fastelavnstønder, slikposer (præmier), 
fastelavnsboller, brikjuice og kroner (2 
store og 2 små).  
Vi vil gerne selv stå for salg af sodavand 
og øl. Thomas køber øl og vand og finder 
hjælpere.  
Dorrit køber kaffe, te, mælk, 
karameller/slik, servietter og gavekort (3 
stk.).  
Arrangementet starter kl. 14. Vi mødes kl. 
13. 
Tøndeslagning bliver på asfaltområdet ved 
skolen/hallen (vi afspærrer området).  

7. 
Nyt fra afdelingerne 

Fællesgymnastikopvisningen i Asnæs den 26. 
februar er aflyst.  
Vi venter alle spændt på åbning af hal.  
Så snart det er muligt at træne i 
forsamlingshuset starter Step og styrke og 
Dans og bevægelse op. 
Vi har én der gerne vil uddannes som 
fitnessinstruktør. Det bakker vi op om.  
Der er kommet et nyt medlem i fitness, hvor 
der skal deltage en ergoterapeut. Både 
medlem og hjælper skal være informeret om, 
at der er videoovervågning.  
Der er pt. problemer med videoovervågningen, 
Thomas vil kigge på det i nærmeste fremtid 
(Per har adgangskode).  
Fitness ønsker en ny vægt (body weight), der 
skal være tilgængelig i træningscenteret. En 
sådan vægt er dyr og kommer på ønskelisten.  

8. 
Eventuelt 
- Markering af jubilæum 
- Oprydningsdag 

- Foreningen havde 90-års jubilæum sidste 
år (2021). Vi har tidligere talt om at holde 
en fest, men vil ikke kalde det et 
jubilæum.  

- Vi vil have en oprydningsdag efter hallen er 
genåbnet. På første møde efter årsmødet 
fastsættes en oprydningsdag. Peter skal 
undersøge om bænkene m.m. er rengjort 
(låse skal tages af), når hallen genåbnes? 

- Aktivitetsdag den 7. maj kl. 10-13 for hele 
OGIF. Planlægges på efterfølgende møder.  

9.  
Næste møde 

Mandag den 28. februar kl. 17.30 i aulaen på 
skolen. Årsmøde kl. 19.  
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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.  
Status 29/11-21: Det er fra kommunal side besluttet, at 
det bliver et Taraflex gulv. Arbejdet er planlagt fra uge 3 
til uge 8-9. Vi har søgt aktindsigt i forhold til tilbud og 
proces på halgulv. Vi forventer at sende en klage sidst i 
denne uge. 
Halgulv er ved at blive lavet og forventes færdigt i uge 8.  

Nu 

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

12 Ann Marie Indkøbe duge til klapbordene (fastelavnsarrangement) – 
Ann Marie Februar 2022 
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Nummer Ansvarlig Aktion Deadline 

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 

38 Peter, 
Dorrit 

Årsmøde 2022: 
Booke skolen til årsmøde den 28. februar. OK 
Peter: Opslag vedr. Årsmøde  
Peter: Udskrive vedtægter og dagsorden 
Dorrit: Bestille smørrebrød til bestyrelsen. 

Primo feb. 

40 Alle Justering af priser på holdene inden ”blå folder”. Det ser 
ud til, at vi pt. er dyrere end flere af naboforeningerne. April 

41 Peter Undersøge mulighed for rengøring af bænke m.m. i forb. 
Med genåbning af hallen Nu 

42 
Peter, 
Dorrit, 
Thomas 

Fastelavnsarrangement 2021: 
Peter: Kontakte Brugsen vedr. fastelavnstønder, 
slikposer (præmier), fastelavnsboller, brikjuice og kroner 
(2 store og 2 små).  
Thomas: Købe øl og vand og finder hjælpere til ”salg”.  
Dorrit: Købe kaffe, te, mælk, karameller/slik, servietter 
og gavekort (3 stk.). 

27. februar 

43 Thomas Se på videoovervågningsudstyr i fitness Nu 

 


