
 

1 
 

 
Odden Gymnastik- og Idrætsforening 

 

Bestyrelsesmøde - dagsorden 

Mandag den 28. februar kl. 17.30 i aulaen (med spisning) 

 

1. 
Fremmøde 

Afbud fra Rie, Ann Marie har lovet at skrive 
referat. 
Desuden afbud fra Carsten.  

2. 
Godkendelse af referat fra sidst 
Godkendelse af dagsorden 

OK 

3. 
Formanden siden sidst 

Nu kan vi komme i hallen fra torsdag den 3. marts. 
Der er bestilt haltider for 2022/23 
 

4. 
Kassereren: 
a) Økonomi 

Dorrit vil prøve at få tilskud til medlemmer over 60 
år. 
Regnskabet er afleveret til kommunen – hun har 
ikke modtaget en kvittering. 
Der var et pænt overskud i sidste regnskabsår. 

5. 
Gennemgang af aktioner 

Input fra Rie: Aktion 36 – vi skal rykke på den, 
hvis vi ønsker at lave noget. 
Vi skal finde en dato og finde ud af hvor turen skal 
gå til. 

6. 
a) Halgulv – status 
b) Evaluere fastelavnsarrangement (d. 27/2) 
c) Planlægge fælles aktivitetsdag (d. 7/5) 
d) Ny sæson – børneaktiviteter. Hvad ønsker vi?  

Punkt sat på af Rie  
e) Input fra Thomas: Er det muligt at købe 

hynder og støddæmpere samt en form for 
åndbar ”lukning” af bænkene i hallen – gerne 
i samarbejde med skolen og 
badmintonklubben? 

 

7. 
Nyt fra afdelingerne 

 

8. 
Eventuelt 

 

9.  
Næste møde 

Husk kalender til planlægning af nye mødedatoer 
samt oprydningsdag 
Aftalt møde den 28. marts og den 4. maj – begge 
kl. 17.00 i klubhuset.   
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Odden Gymnastik- og Idrætsforening 

 

Bestyrelsesmøde - dagsorden 

Mandag den 28. februar kl. 17.30 i aulaen (med spisning) 

 

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 
Gulvet er færdigt 
den 3. marts 
2022. 

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

Afventer nyt gulv 
Klar i mart 

12 Ann Marie Indkøbe duge til klapbordene (fastelavnsarrangement) – 
Ann Marie Februar 2023 
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Odden Gymnastik- og Idrætsforening 

 

Bestyrelsesmøde - dagsorden 

Mandag den 28. februar kl. 17.30 i aulaen (med spisning) 

Nummer Ansvarlig Aktion Deadline 

31 Anna og 
Hanne 

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

Rie og Hanne – 
kontakte DGI for 
et møde – evt. til 
næste møde 

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

Tale om det ved 
næste møde. 
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 spørger Brugsen om fastelavnstønder, slikposer 
(præmier), fastelavnsboller, brikjuice og kroner (2 store 
og 2 små).  
Thomas køber øl og vand og finder hjælpere til ”salg”.  
Dorrit køber kaffe, te, mælk, karameller/slik, servietter 
og gavekort (3 stk.). 

27. februar 

43 Thomas Se på videoovervågningsudstyr i fitness Nu 

 


