Odden Gymnastik- og Idrætsforening
Bestyrelsesmøde - referat
Onsdag den 4. maj kl. 17.00 i Klublokalet

1.
Fremmøde

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

2.
Godkendelse af referat fra sidst
Godkendelse af dagsorden

Referatet fra sidst er godkendt.

3.
Formanden siden sidst
a) Image- og bosætningsfilm (se mail fra PN)
b) Folkemøde den 10. september

a) Vi vil gerne støtte op om bosætningsfilm.

Dagsorden er godkendt.

b) De vil udvikle folkemødet. Vi har mulighed for at
lave et indslag/aktivitet. Umiddelbart vil vi ikke
deltage med et indslag/aktivitet.
Peter har haft møde med Anders Bro vedr. halgulv.
Flangerne er skæve og ligger lidt forskudt. Desuden
bliver der lavet en skrå kant mellem klublokale og
hal.

4.
Kassereren:
a) Økonomi

Vi har brugt en del penge siden sidste møde.
-

Gavekort til trænerne.

-

Cykel og vægt til Fitness.

Vi har fået nogle tilskud:
-

Lokaletilskud 71.273 kr.

-

Aktivitetstilskud 18.816 kr.

-

Afventer gavekort fra OK

5.
Gennemgang af aktioner

Aktionslisten er gennemgået og opdateret.

6.
a)
b)
c)

a) Bestyrelse og trænere mødes kl. 9.30
lørdag d. 7/5.

Er vi klar til arrangementet lørdag d. 7/5?
Planlægning af trænermøde d. 29/8
Planlægning af udflugt 2022

b) Børneattester og evt. nye trænere skal
have mulighed for tøj. Liste med trænere
laves klar.
c) Vi nedsætter en gruppe, der arbejder
videre med planlægning af udflugten.
Lørdag den 17. september 2022. Dorrit,
Ann Marie og Rie planlægger udflugten.

7.
Nyt fra afdelingerne

Børn-/unge- og voksenafdeling: Intet nyt.
Fitness: Det går fint i fitness.
Ældreafdeling: Lisbeth stopper med Dans og
bevægelse her i maj måned. Vi skal prøve at
finde en ny træner. Ann Marie og Peter følger
op på ny træner. Dorrit køber blomster til
Lisbeth.
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8.
Eventuelt

Jan Pettersson (veteranfodbold) inviteres til
møderne fremadrettet som repræsentant for
voksenafdelingen.
Badminton har et ønske om at få haltider igen om
mandagen. Det burde være muligt. Herefter har
badmintonklubben haltider mandag og onsdag.
I forhold til blå fællesfolder – hver afdeling finder
selv ud af, hvilke aktiviteter de kan tilbyde.
Peter spørger Anne, om de ældre må komme ind i
hallen tidligere om tirsdagen.

9.
Næste møde

Onsdag den 10. august i klublokalet.
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Aktioner
Nummer

10

Ansvarlig

Rie/
bestyrelsen

25

Hanne

12

Ann Marie

31

Bestyrelsen

36

Bestyrelsen

40

Alle

44

Bestyrelsen

46

Hanne,
Ann Marie
og Rie

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?
Kontakte danse instruktør og DGI vedr. instruktører på
timebasis
Indkøbe duge til klapbordene (fastelavnsarrangement) –
Ann Marie
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.
Sommeraktiviteter (ikke fast og uden kontingent). F.eks.
padel board træning, yoga, vandgymnastik, sportsdag,
motionsløb (hyggeløb) m.m.
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.
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.
Bage til aktivitetsdag den 7. maj
(Ann Marie: chokoladekage, Hanne: kanelkage, Rie:
muffins eller cookies)

Deadline

Opdatere
materiale – Rie
Udarbejde
materiale - øvrige

August 2022
Februar 2023

Nu

Februar 2023

Aktion lukket

Februar 2023

7. maj
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Nummer

Ansvarlig

Aktion

Deadline

47

Dorrit, Ann
Marie og
Rie

Planlægning af udflugt for bestyrelse, afdelinger med
”påhæng” lørdag den 17. september

29. august
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