
Side 1 

 
Referat af OGIF bestyrelsesmøde den 3. dec. 2018. 
 
Fraværende: Hans Amholt (afbud)og Kristina Jeppesen og Rie Petersen (afbud).  
 
1. Beretning fra formanden v. Peter Nielsen (PN) 

Aulaen er bestilt til d. 10. jan. 2019. Borde og stole er låst inde og lån skal 
aftales med skolen.  
Dorrit kan ikke deltage i arrangementet, men Leo deltager for fitness og evt. 
Allan og Jan? 
Opslag vedr. arrangementet d. 10. jan. 2019, skal op før jul og Sandy har sendt 
udkast rundt. 
Aktivitetshuset har åbent hus, d. 5. jan. 2019 og de har spurgt om fitness også 
kan holde åbent hus den dag? 
D. 27. jan. 2019, holder Foreningsfitness åbent hus i hele landet og derfor også 
på Sj. Odde. 
Lokaletilskud – kommunerne skal fremover offentliggøre regnskabet fra 
foreningerne. Der kan vælges om det kun skal være tilskudsregnskabet eller hele 
regnskabet. Dette afstedkommer ikke ændringer for OGIF, som altid har offentlig 
tilgængeligt regnskab og Dorrit skal ikke ændre på de procedure hun hidtil har 
haft, så det er ok.  
Peter minder om Årsmøde d. 25. feb. 2019. 

2. Beretning fra kasserer v. Dorrit Frederiksen (DF) 
Kontingenterne er stort set kommet ind. 
Mangler stadig en enkelt holdseddel. 

3. Beretning fra fodbold v. Thomas Jensen (TJ) og Karsten Greve (KG) 
Fodbold om fredagen er startet, dog er hallen ikke bestilt, men det sørger Peter 
for at den bliver. 
Børneholdene spiller kl. 16.00 – 18.00. Der er 2 hold. Kl. 16.00 – 17.00, for de 
børn, som vil lege med en bold. Martin og Karsten træner dem. Kl. 17.00 – 
18.00, for de børn som vil spille fodbold til 2 mål og de trænes af Karsten. 
Karsten oplyser at spillerne er meget ustabile og han vil vurdere til jul om han vil 
forsætte træningen.  
Old Boys er interesseret i at spille indendørs fodbold om fredagen kl. 18.00 – 
20.00. 
Banderne bliver sat op til fodbold, men bliver ikke taget ned igen i weekenden. 
Dette taler Peter med Ib om, idet det skaber problemer for de hold som er i 
hallen i weekenden.  
Der er kommet stenmel, så det udendørs projekt ved klublokalet kan komme 
videre.  
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4. Beretning fra gymnastik v. Sandy Boesen (SB)/Hanne Caldron (HC) 
Der har været afholdt møde i fællesforeningen med gym. i Odsherred og 
følgende blev drøftet: Problematik vedr. fritidspas, idet puljen er brugt op, når 
gymnastiksæsonen starter op, derfor laves en fælles klage til kommunen. 
Problemer med tilmeldingen til Kalundborg opvisningen. Stævnet blev hurtigt 
fyldt op, særligt fordi mange efterskoler deltager. Der skal bruges hjælpere til 
forårsopvisningen i Asnæs d. 23. feb. 2019. Der søges om Flying Super Kids kan 
komme og lave opvisning igen.  
Der er købt fitness måtter, som er hængt op på væggen, så alle kan benytte dem 
og holdet er glade for måtterne. 
Banderne som nævnt under fodbold, skaber problemer for aktiviteterne i 
weekenden og der er behov for at de tages ned.  
Peter orienterer om episode, hvor hallen var blevet aflåst, idet børn i skoletiden 
var gået ind i hallen for at springe, hvorefter hallen blev aflåst og skabte 
problemer for bl.a. Kirsten Sølvhøjs hold. Drøftelse om at hallen ikke skal være 
aflåst, men at problemet evt. kan løses med omstilling til E-nøgle. 
Peter orienter om at OGIF kan bruge hallen også i ferier og på helligdage, 
såfremt holdene har behov for det. 
I det kommende år, skal der laves oprydningsdag i hallen. Volley bolde skal bl.a. 
tjekkes!! 

5. Beretning fra selvforsvar v. Hans Amholt (HA) 
 

6. Beretning fra unicykel v. Kristina Jeppesen (KJ) 
 

7. Beretning fra ældreidræt v. Ann Marie Nielsen (AMN) 
Sidste træning før jul er d. 13. dec. Ann Marie og Kirsten laver ”overraskelse” i 
form af cirkeltræning. 
D. 20. dec. holder holdet juleafslutning med julefrokost i forsamlingshuset. 

8. Beretning fra fitness v. Leo Lerke (LL) 
Der har dd. været afholdt et lille møde i fitnessboblen, hvilket det påtænkes at 
gøre fremover ca. hver måned.  
Det går godt med medl. tallet som nu er over 100. 
Der høres næsten intet negativt fra medlemmerne.  
Der er sat nyt anlæg op, som spiller godt op.  
Det drøftes at sætte kontingentet for 3 mdr. op til 400,00 kr., for at få 
medlemmer til at indmelde sig i mere end 3 mdr. af gangen, da det er et stort 
arbejde for Dorrit at ændre ”nøgler” hele tiden. Det besluttes at kontingentet 
ændres pr. 1. jan. 2019.  

9. Beretning fra kiosk v. Mogens Hansen (MH) 
Fremover indkøbes sodavand i Brugsen. Prisen ændres til 10.00 kr. for en dåse 
sodavand eller en ½ l. af Coops sodavand. 
Thomas finder en egnet kasse til emballagen, så det ikke kommer til at fylde for 
meget, samt blive meget ”ulækkert” når den skal pantes.  
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Slik er fremover kun til særlige arrangementer.   

10. Afholdelse af næste møde 
Tirsdag d. 22. jan. 2019. På mødet skal fastelavns arrangementet planlægges.   

11. Eventuelt  
 Efter mødet var der spisning i fællesboblen, hos Dorrit 

 
 
 
 

Ref. af Hanne. 


