Odden Gymnastik- og Idrætsforening
Bestyrelsesmøde – Dagsorden
Mandag den 29. november kl. 18.00 i Dorrit

1.
Fremmøde

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

2.
Godkendelse af referat fra sidst
Godkendelse af dagsorden

Referatet fra sidst er godkendt.

3.
Formanden siden sidst

Nyt vedr. halgulv tages under punkt 6.

Dagsorden er godkendt.

Peter har været til møde i fællesgymnastikken. Der
er fælles opvisning den 26. februar i Asnæs.
Peter har sendt ansøgning til Nordea fonden. Der
forventes svar den 17. december.
I forhold til corona anbefaler DGI, at foreningerne
fortsætter aktiviteter.

4.
Kassereren:
Økonomi

Økonomien ser fin ud.
Dorrit efterlyser deltagerliste fra selvforsvar og
fodbold.

5.
Gennemgang af aktioner

Aktionslisten er gennemgået.

6.
a)

a) 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. Vi ønsker stadig et lavprofil trægulv.
Peter har varslet Inga vedr. flere tider i
forsamlingshuset. Peter kontakter Inga
vedr. stole/borde i december.

b)
c)
d)
e)

Halgulv – status.
- bliver hallen spærret af?
- hvornår forventes genåbning af hallen?
- har vi brug for at booke flere tider i
forsamlingshuset?
Udarbejde forretningsorden OGIF – input til
forretningsorden (jf. tidligere møde).
- har lavet et udkast, har brug for input
Gaveregulativ – opdatering? (nuværende er
vedhæftet)
Opdatering af vedtægter (vedhæftet i skriv
fra DGI Steen)
Opdatering af forenings dokumenter (aktion
fra årshjul)

b) Forretningsorden gennemgået og enkelte
justeringer tilføjet. Rie skriver det færdigt
til næste møde.
c) Justeringer af gaveregulativ. Gaveregulativ
tilføjet til forretningsorden.
d) Peter tilretter vedtægter inden næste
møde.
e) Vedtægter tilrettes nu. Øvrige dokumenter
er der ikke ændringer til.

7.
Nyt fra afdelingerne

Børn-, unge og voksenafdelingen har møde
igen den 18. januar.
Anna og Jennifer har aflyst deres træning pt.
grundet coronasituationen. Indtil videre er det
til og med jul.
Forældre-/barnholdet er godt i gang. Der er
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god stemning på holdet.
Det går godt på yogaholdet.
Det går også fint på Step & styrke holdet. Pt.
er der ikke plads til mange flere grundet
træning i forsamlingshuset.
Det går fint på afspændingsholdet.
Det går også fint til ældreidræt. Der bliver
snart holdt julefrokost.
Der har været afslutning for fodbold. Kim er
stoppet som IT ansvarlig. Jan overtager Kims
opgave.
8.
Eventuelt

Der er åbent hus i fitness på torsdag den 2.
december kl. 19. Arrangementet kræver tilmelding.

9.
Næste møde

Tirsdag den 25. januar kl. 19-21 i klublokalet.
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Aktioner
Nummer

Ansvarlig

10

Rie/
bestyrelsen

20

Peter

25

Hanne

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.
Kan vi rykke lidt på aktionen vedr. hjemmeside. Vi skal
starte et sted – måske forside og layout?
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.
Kontakte danse instruktør og DGI vedr. instruktører på
timebasis

Deadline

Opdatere
materiale – Rie
Udarbejde
materiale - øvrige

Nu

Afventer nyt gulv
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Nummer
12

Ansvarlig
Ann Marie
Bestyrelsen

29

Peter

30

Rie

31

Anna og
Hanne

36

Bestyrelsen

38

Peter

39

Peter

40

Alle

Aktion
Indkøbe duge til klapbordene (fastelavnsarrangement) –
Ann Marie
Fastelavn den 27. februar 2022. Slå katten af tønden
udendørs og leje forsamlingshuset
Opdatering af vedtægter med input fra Steen (fra møde
2020) På dagsorden i november
Alle tænker over, hvad en forretningsorden skal
indeholde og medtager noterne til næste møde.
Justere forretningsorden og sende med ud til næste
møde.
Opdatering af Facebook - input fra årsmødet
Anna og Hanne taler sammen
Sommeraktiviteter (ikke fast og uden kontingent). F.eks.
padel board træning, yoga, vandgymnastik, sportsdag,
motionsløb (hyggeløb) m.m.
Booke skolen til årsmøde den 28. februar.
Kontakte Inga vedr. opsætning af borde/stole i
december.
Justering af priser på holdene inden ”blå folder”. Det ser
ud til, at vi pt. er dyrere end flere af naboforeningerne.

Deadline
Februar 2022
25. januar 2022
25. januar
Nu
Februar 2022
Nu
Nu
April
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