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Odden Gymnastik- og Idrætsforening 

 

Bestyrelsesmøde - referat 

Tirsdag den 25. oktober kl. 17.00 i Klublokalet 

 

1. 
Fremmøde 

Afbud fra Hanne og Karsten. Thomas deltager 

heller ikke.  

2. 

Godkendelse af referat fra sidst 

Godkendelse af dagsorden 

Referat og dagsorden er godkendt.  

3. 
Formanden siden sidst 

Jørgen Revsbech har kontaktet Peter vedr. bidrag til 

betaling af rengøring af trappe i aktivitetshuset. Vi 

henstiller i stedet til, at fodtøjet stilles ved døren. 

Peter har lige holdt et kort møde med journalist 

Niels vedr. vores godkendte landzonetilladelse og 

kommende padel anlæg.  

I går var det sidste gang i denne sæson, at der er 

slået græs på fodboldbanen.  

4. 

Kassereren: 

a) Økonomi 

Det går fint med foreningens økonomi.  

Der er penge på alle vores konti.  

5. 

Gennemgang af aktioner 
Aktionslisten er gennemgået. 

Flere oplever, at det er svært at opdatere 

Facebook siden. Kan vi gøre noget for at flere kan 

opdatere siden.  

Vores hjemmeside trænger fortsat til en stor 

opdatering.  

6. 

a) Evaluering af trænermøde d. 29. august 

b) Evaluering af udflugt d. 17. september 

c) Status fra padel udvalget 

d) Revision af foreningens dokumenter (årshjul) 

a) Det er fint at mødes og starte sæsonen op 

fælles. Vi skal have lidt mere på programmet, 

når vi ”indkalder” alle til møde. Kunne være 

fint at supplere med et foredrag eller andet 

næste år.  

b) Det var en rigtig god tur til Gavnø. Dorrit 

har efterfølgende skrevet til Gavnø vedr. 

klatring – her kunne instruktørerne have 

været bedre.  

c) Richardt Hansen går i gang, så snart vi får 

byggetilladelsen. Vi håber, vi kommer i gang 

inden frosten.  

Vi vil gerne uddanne et par instruktører. 

Betina, Thomas og Jan har tidligere vist 

interesse for et kursus. Det må vi følge op på. 

De kan bare tilmelde sig på DGI. 

Priser og bookingsystem skal besluttes. Alle på 

banen skal være medlem grundet 

bestemmelser fra kommunen.  

d) Vi har ingen ændringer til foreningens 

dokumenter.  
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Odden Gymnastik- og Idrætsforening 

 

Bestyrelsesmøde - referat 

Tirsdag den 25. oktober kl. 17.00 i Klublokalet 

7. 
Nyt fra afdelingerne 

Ældreafdeling: Holdene er startet op igen. 

Dans og bevægelse har fået Gunn som træner, 

de er ved at vænne sig til at have fået ny 

træner. Der er mange deltagere på 

ældreholdene. Det går rigtig godt. 

Tirsdagsholdet vil gerne rykkes fra kl. 15.30 til 

kl. 15.00. Det undersøger Peter med Anne.  

Fodbold: Vi er færdige med sæsonen. Det er 

gået fint. Spiller i rækken +50, men der er 

flere med en højere alder. Jan har lige fået en 

forespørgsel på, om vi vil være med i en 

vinterturnering. Det overvejes pt. Derudover 

trænes der bare videre til næste sæson.  

Fitness: Der er pt. over 100 medlemmer.  

Det er fællesmøde for fitnesscentre i 

Vestsjælland den 16. november. Der er blandt 

andet seniorfitness på programmet. Vi har ikke 

seniorfitness. Allan skriver til de øvrige 

instruktører, om de vil deltage. Peter deltager 

også.  

8. 

Eventuelt 

Rie genopstiller ikke til næste valg, siger det i god 

tid, så der er mulighed for at finde en ny sekretær.  

9.  
Næste møde 

Mandag den 5. december kl. 19 hos Dorrit (husk 

kalender til ny møderække). Husk også tilmelding.  
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Odden Gymnastik- og Idrætsforening 

 

Bestyrelsesmøde - referat 

Tirsdag den 25. oktober kl. 17.00 i Klublokalet 

 

Aktioner 

Nummer Ansvarlig Aktion Deadline 

10 
Rie/ 

bestyrelsen 

Undersøge muligheder for kursustilbud for bestyrelsen.  

Bestyrelsen vil over sommeren overveje muligheder for 

kursus for bestyrelsen.  

Vi skal have input fra hver aktivitet til hjemmeside (hvad 

kan holdet, målgruppe, træningsdag, foto osv.).  

Hanne kontakter ”unge” gymnastikholdene, step, 

selvforsvar og yoga.  

Jan kommer med information fra fodbold.  

Ann Marie får information fra Gunn 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  

25 Hanne 
Kontakte danse instruktør og DGI vedr. instruktører på 

timebasis 
August 2022 

12 Ann Marie 
Indkøbe duge til klapbordene (fastelavnsarrangement) – 

Ann Marie 
Februar 2023 

31 Bestyrelsen 

Opdatering af Facebook - input fra årsmødet 2021 og 

2022.  

Det er umiddelbart ikke alle fra bestyrelsen, der kan lave 

opslag på Odden GIF (Facebook). Det kræver input fra 

trænere osv. for at kunne lave opslag. Vi skal alle være 

administratorer og være mere aktive for at få Facebook 

siden til at køre.  

Nu 

36 Bestyrelsen 

Sommeraktiviteter (ikke fast og uden kontingent). F.eks. 

padel board træning, yoga, vandgymnastik, sportsdag, 

motionsløb (hyggeløb) m.m.  

Februar 2023 

40 Alle 

Justering af priser på holdene inden ”blå folder”. Det ser 

ud til, at vi pt. er dyrere end flere af naboforeningerne. 

Forældre/barn: 250 kr.  

Børn op til 14 år: 350 kr.  

Voksenhold (fra 15 år): 500 kr. 

Ældreidræt (fra 65 år): 300 kr.  

Stadig rabat ved flere aktiviteter.  
 

Holdet definerer prisen.  

Superveteran fodbold: 300 kr. 

Ældreidræt: 300 kr. 

Dans og bevægelse (Zumba): 300 kr.  

Aktion lukket 
(har ladet den stå, så 
vi lige kan huske hvad 

vi har aftalt     ) 

44 Bestyrelsen 

Fastelavn 2023.  

Vi beslutter gratis entré og mindre præmier.  

Desuden en anden rækkefølge, hvis katten af tønden 

skal slås udendørs. Dermed undgår børnene at skulle 

have tøjet af/på undervejs.  

Februar 2023 

48 Bestyrelsen 
Input til næste trænermøde. F.eks. foredragsholder eller 

andet. Skal planlægges i god tid.  
Marts 2023 

49 Thomas 

Ældreidræt er bange for at falde i fjer fra badminton.  

Kan badmintonklubben feje gulvet, når de er færdige 

med træning? 

Nu 

50 Peter 
Undersøge om det er muligt at rykke tirsdagsholdet fra 

kl. 15.30 til 15.00? 
Nu 
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Odden Gymnastik- og Idrætsforening 

 

Bestyrelsesmøde - referat 

Tirsdag den 25. oktober kl. 17.00 i Klublokalet 

Nummer Ansvarlig Aktion Deadline 

Husk også skilte vedr. fodtøj til Fitness (aktivitetshuset). 

Lys på fodboldbanen.  

51 Rie 
Kontakte Palle fra Intersport vedr. regning for tøj. 

Regning er ikke modtaget endnu. 
Nu 

 


