Odden Gymnastik- og Idrætsforening
Bestyrelsesmøde - Referat
Mandag den 22. juni 2020 kl. 17:30 – Klubhuset, Skoletoften 7.

1.
Fremmøde

Ann Marie (AN), Allan (AH), Thomas (TJ),
Peter (PN), Dorrit (DF), Karsten (KG), Tanja
(TM), Hanne (HC) og Rie (RP)

2.

Referat fra sidst er godkendt.

Godkendelse af referat fra sidst

Dagsorden er godkendt.

Godkendelse af dagsorden
3.
Formanden siden sidst
Valg af bestyrelse fra afdelinger

Formanden siden sidst: Peter er blevet kontaktet af
pedellen. OGIF må pt. ikke bruge
omklædningsrummene grundet Corona situationen.
Vi har haft møde med Steen fra DGI. Peter har
efterfølgende opdateret vores lister i DGI regi.
Valg af bestyrelse fra afdelingerne: Der har været
valg i voksenafdelingen. Hanne er valgt som
repræsentant for voksenafdelingen, Hans er
suppleant.
Der har også været valg i hjælpeafdelingen. Her er
Karsten og Thomas valgt som repræsentanter til
bestyrelsen.

4.
Kassereren:
Økonomi

5.

Der er kommet penge for opstregning af
fodboldbanen.
Der er ikke kommet ret mange penge ind i den
sidste tid.
Aktionslisten er gennemgået.

Gennemgang af aktioner

6.
Kriseplan for OGIF (Hanne)
Gaveregulativ (Hanne)
Opfølgning på mødet med DGI – aktioner (Rie)
Planlægning af trænermødet d. 12/8
-

Trænertøj (Rie)

-

Opdatering af trænerfolder

Kriseplan for OGIF: Vi skal have en kriseplan så vi
er forberedt, hvis der sker en ulykke. DGI har
krisepsykologer. Kriseplanen tilføjes trænerfolderen.
Gaveregulativ: Gaveregulativ er udarbejdet, sendes
med referatet.
Opfølgning på mødet med DGI: Punktet er delvis
gennemgået under gennemgang af aktioner.
Planlægning af trænermødet: Separat arbejdsplan
er udarbejdet og sendes med referatet.
Bestyrelsen kommer kl.17 (Tanja og Rie kommer
først kl. 18). Thomas, Peter, Tanja og Hanne melder
tilbage til Dorrit, hvor mange der er inviteret fra
hver afdeling. Tilmelding senest den 1. august.
Trænertøj: En underdel, t-shirt og langærmet. Ca.
800 kr. uden tryk. Tanja, Ann Marie og Rie kigger
på tøj og Rie laver aftale med Palle fra Intersport.
Palle deltager ved trænermødet den 12. august.
Opdatering af trænerfolder: Fitness instruktører får
halvpris på OGIF. Instruktører i egen afdeling er
gratis. Gældende fra 13 år og op. Rie tilretter
trænerfolderen (nævn forbindingsmaterialer og is,
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placering i hal og klublokale) og sender den med
referatet. Nævn kriseberedskab, formand for
afdelingen kontaktes (nævn telefonnummer),
afdelingsformand beslutter videre forløb og sikrer,
at der er nok voksne til stede til at håndtere
situationen. Herefter kontaktes formand for
foreningen. DGI kan kontaktes for krisehjælp.
7.
Nyt fra afdelingerne

Gymnastikopvisning 2021 bliver den 27. marts.
Information til den blå folder skal Peter have
senest den 1. juli. Den 8. maj 2021 er der fælles
afslutning for alle hold i børne- og ungeafdelingen.
Børne- og ungeafdelingen havde møde den 8.
juni. Der var pænt fremmøde og det var et godt
møde. De er informeret om trænermødet den 12.
august. Næste møde er den 6. oktober.
Der var et stort ønske om større kommunikation
mellem bestyrelse og trænere. Der er
kursusønsker fra afdelingen. Både seriekursus,
hjælpetræner og modtagerkursus. Er der
mulighed for et lokalt hjælpetræner- eller
modtagerkursus?
Der er ønske om en spejlvæg. Kan vi søge nogle
fonde for at søge penge til den?
Fællesudvalget har haft møde. Den næste
fællesopvisning er den 27. februar. Der er
forventning om mange opvisninger ultimo marts
2021. Odsherredsholdet (fra 6. klasse) træner
tirsdage kl. 19.30-20.30. Der mangler kasserer til
fællesgymnastikken.
Voksenafdelingen har holdt møde. Der var kun et
lille fremmøde. De er opfordret til at kigge på
kurser hos DGI. Hanne informerede dem om
trænermødet den 12. august. Selvforsvar ønsker
nye Gi fremfor trænertøj.
Hanne har et ønske med fra afdelingen.
Voksenafdelingen ønsker Uni for voksne. Kan der
findes en ledig tid til det? Hanne arbejder videre
med det.
Ældreidræt har overvejet om alle redskaber skal
rengøres inden opstart af den nye sæson grundet
Corona.
Hvornår skal fællesturen for trænere/bestyrelse
foregå? Næste forår? Arbejdsgruppen arbejder
videre med det.
Fitness er startet op igen. Der er gjort rent og der
bliver sprittet af dagligt. Der har været besøg af
brandtilsynet.
Skal vi overveje alternative tilbud (fitness) denne
sommer? Der er mange i sommerhusene, skal vi
gøre noget for at tilbyde dem træning? Det kunne
f.eks. være månedsmedlemsskab.
Vi er ikke interesseret i ”engangskunder”, men vil
satse på de faste. Det giver megen administration
at have månedsmedlemsskaber.
Hjælpeafdelingen har holdt første møde. De håber
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på nogle gode idéer.

8.

Intet nyt til dette punkt.

Eventuelt

9.

Onsdag den 9. september kl. 19-21 hos Dorrit.

Næste møde

Den 22. juni 2020 Rie
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Aktioner
Ansvarlig
Alle

PN

Aktion
Hvem fra hver afdeling skal have ny nøgle til
klublokalet/kiosken? Besked til Thomas (TJ)
Kontakte Martin vedr. fodboldtræning. Peter har gentagne
gange forsøgt at kontakte Martin vedr. returnering af nøgler.
Undersøge muligheder for kursustilbud for bestyrelsen.
Vi 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.
Planlægning af trænermødet (indhold, invitation m.m.)
DF og RP laver udkast til invitation og finder ud af, hvor der
skal bestilles mad.
Dorrit, Peter/Ann Marie, Hanne og Tanja afleverer
invitationer til øvrige. Rie sender invitationer sammen med
referatet.
Dorrit kontakter Den Gyldne Hane vedr. mad (både tilpasset
voksne og børn).
Tilmelding således at alle trænere får DGI bladet ”Udspil”
(overført fra referat i børne-/ungeafdeling).
Tanja nævner det på mødet den 12. august så dem der har
lyst selv kan tilmelde sig bladet.
Bestilling af ekstra E nøgler

TJ

Ny lås og nøgler til kiosken

HC

Bestilling af 2 førstehjælpskasser og opmærkning af skabe

HC
AN
PN

Sæt Surpricebanen på Facebook
Indkøbe duge til klapbordene (fastelavnsarrangement)
Forberedelse til årsmødet 2021: Redegørelse for punkter
fremsendt til bestyrelsen den 19.04.2020.

PN
RP

Alle

TM

Deadline
Næste møde
Nu
Næste møde

Inden 12.
august

Mødet den 12.
august
Inden 12.
august
Inden 12.
august
Inden
sæsonstart
Januar 2021
Februar 2021
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