Odden Gymnastik- og Idrætsforening
Bestyrelsesmøde - Referat
Mandag den 31. august kl. 17-19 i klublokalet

1.
Fremmøde

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

2.
Godkendelse af referat fra sidst
Godkendelse af dagsorden

Referat fra sidst er godkendt.

3.
Formanden siden sidst

Det har været lidt uklart om omklædningsrum kan
anvendes i forhold til Corona. Der er møde mellem
pedel, skoleleder m.fl. den 10. september. Peter
ønsker også at få afklaret, hvem der anvender
måtter/redskaber m.m. i forhold til rengøring/48
timers karantæne. Forslag om at opmærke f.eks.
måtter, så det er tydeligt hvilke hold, der kan
benytte måtterne.

4.
Kassereren:
Økonomi

Det er første gang, at der er flere der har betalt
inden sæsonstart – det er positivt.
Der mangler stadig opgørelse på strøm i Fitness.
Tanja har fået accept til at bruge penge på at
”booste” vores Facebook side.

5.
Gennemgang af aktioner

Aktionslisten er gennemgået. Nogle aktioner er
lukket og nye kommet til.

Dagsorden er godkendt.

6.
a) Opfølgning på mødet med DGI – aktioner (Rie) a) Se aktionslisten punkt 10.
b) Evaluering af trænermødet d. 12/8
b) Godt og flere positive tilbagemeldinger. Alle har
- Opbevaring af lister?
fået samme information. Ønskes som en
c) Status på børneattester
aktivitet på årshjulet.
d) Status på DGI lister
- Tanja har samtykkeliste
e) Status på nyt trænertøj
- Øvrige lister opbevares hos Dorrit
f) Opstart af aktiviteter i forhold til Covid19
c) PN kontakter trænerne, som han mangler cpr.
g) Kursus for nye hjælpetrænere, jf. fællesmødet
på. Børneattester på bestyrelsen skal også
den 17/8
udarbejdes.
d) DGI lister er opdateret.
e) Samlet pris for nyt tøj er 26.875 kr. inkl. tryk.
Bestilling er afgivet. Anders og Rie pakker tøj,
når det kommer. Giver besked til bestyrelsen,
når det er klar til afhentning.
f)

Se vedlagte bilag og aktionslisten.

g) Fællesgymnastikken har talt om at lave et nyt
fælleskursus for nye trænere/hjælpetrænere.
VHG (Vallekilde-Hørve) vil stå for det, men der
er ikke kommet yderligere info.
Tanja kontakter DGI med henblik på et
modtagerkursus for OGIF.
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7.
Nyt fra afdelingerne

Lise skal oprettes i Exor-live. Desuden er flere
tidligere instruktører fortsat tilgængelige, de skal
slettes.

8.
Eventuelt

Intet under dette punkt.

9.
Næste møde

Tirsdag den 27. oktober kl. 19-21 i klublokalet.
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Aktioner
Nummer

Ansvarlig

1

2

PN/AN, RP,
TM

Aktion

Deadline

Kontakte Martin vedr. vedr. returnering af nøgler.

Nu

Covid-19 aktioner:
Indkøb af håndsprit (10 stk.) – RP
Indkøb af nedenstående - AN/PN:
Rodalon Indendørs – 3 liter
Gulvmoppe – med stang og klud – 2 stk.
Forstøverflaske (spray) – 10 stk.
5 liters dunke – 2 stk.
Alt muligklude
Opdatering af Facebook med retningslinjer - TM
Opdatering af hjemmeside – PN
Ophæng af opslag med retningslinjer i hallen – TM
Opmærkning af måtter – AN

Uge 36

Rodalon indendørs blandes i måleforhold 1:10.
Coronavirus kan overleve på overflader i op til 48 timer.
Giv besked til bestyrelsen, når det er ved at være tid til at
indkøbe nye forsyninger.
3

PN

Bestilling af flere E-nøgler (7 stk.).

4

HC

5

PN

6

TM

7

PN

Opdatere Exor-live i Fitness.

8

RP

Opdatere årshjul (trænermøde og kursustilmelding (1/8)).

9

HC

Bestilling af 2 førstehjælpskasser og opmærkning af skabe.

10

RP/
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.

11

HC

Sæt Surpricebanen på Facebook.

12

AN

Indkøbe duge til klapbordene (fastelavnsarrangement).

Januar 2021

13

PN

Forberedelse til årsmødet 2021: Redegørelse for punkter
fremsendt til bestyrelsen den 19.04.2020.

Februar 2021

Kontakte Erla vedr. træningsdage på skolen. PN skal booke
tid.
Kontakte Ib og Anne vedr. brug af musiklokalet til yoga
(søndage).
Kontakte DGI med henblik på et springmodtagningskursus
for OGIF.

Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Inden næste
møde
Inden
sæsonstart

Næste møde
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