Odden Gymnastik- og Idrætsforening
Bestyrelsesmøde - Referat
Onsdag den 26. maj kl. 17 i aulaen på skolen (før årsmødet)

1.
Fremmøde

Dorrit, Hanne, Peter, Ann Marie, Allan, Karsten
og Rie

2.
Godkendelse af referat fra sidst
Godkendelse af dagsorden

Referat fra sidst og dagsorden er godkendt.

3.
Formanden siden sidst

Peter har arbejdet videre med padel tennis. Har
bl.a. kontaktet DGI vedr. lånemuligheder osv.
Lånefonden arbejder mere med indendørsbaner.
Der er en tilskudsfond man kan søge. Der er
deadline på at søge den 31. maj. Peter vil søge
300.000 kr. Banerne forventes at koste ca. 1
million. Nordea fonden kan først søges senere på
året. Forventer vi kan få en hurtig
byggegodkendelse hos kommunen.

4.
Gennemgang af aktioner

Venter til næste møde.

5.
a)
b)
c)

a) Bestyrelsen foreslår Malene som dirigent. Vi
skal på et kommende bestyrelsesmøde efter
årsmødet lave rettelser til vedtægterne som
foreslået af Steen Ulrik fra DGI sidste år.
Mangler også at lave forretningsorden.

Planlægning af årsmøde
Kommende sæson
Musikarrangement - planlægning

b) Hanne var til et online møde med DGI i går
tirsdag vedr. rekruttering og fastholdelse. De
arbejder med ”Go” principper – ”go fit”, ”go
together”, “go fun” og “go pro”. Hvad er vores
profil i OGIF. Hvorfor vil man være træner?
Vedr. kontingent for aktiviteter i den
kommende sæson, skal medlemmer, der har
betalt kontingent i 2020/2021 kun betale halv
kontingentpris på voksenhold (fitness
undtaget).
Der er møde i fællesgymnastikken torsdag den
3. juni kl. 19 i Hørve. Hanne kan ikke deltage
fra mødestart. Rie forsøger at deltage.
Vi har i den kommende sæson Forældre/barnehold, Step & Styrke, Selvforsvar, Yoga
og Unicykling. Samt de samme ældrehold som
tidligere. Fitness har faldende medlemstal.
c) Hanne og Karsten tager til et
informationsmøde vedr. MOKIO i morgen
torsdag.
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6.
Næste møde og nye mødedatoer

Tirsdag den 15. juni kl. 19 i aktivitetshuset.
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Aktioner
Nummer

Ansvarlig

Aktion
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.
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!

Deadline

Opdatere
materiale – Rie

10

Rie/
bestyrelsen

20

Peter

22

Thomas

Udarbejde skitse til padel tennis

Nu

23

Peter

Indkalde badmintonklubben til møde vedr. padel tennis.

Nu

25

Hanne

17

Hanne

12

Ann Marie

Indkøbe duge til klapbordene (fastelavnsarrangement).

14

Dorrit,
Hans og
Ann Marie

Afventer
Coronasituationen

Planlægning af tur i foråret.

Afventer
Coronasituationen

Kontakte danse instruktør og DGI vedr. instruktører på
timebasis
Undersøge, om der fortsat er ønske om spejlvæg. Det er
svært at finde plads til en mobil spejlvæg. Kan
spejlvæggen hænge på muren mellem redskabsrum og
klublokalet? Desuden afventer vi pt. fremtidsudsigter for
hallen (gulvproblematik).

Udarbejde
materiale - øvrige

Nu

Maj

Afventer pt.
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