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Referat af OGIF bestyrelsesmøde  
den 27.6.2017 
 
Fraværende: Kristina, Anne Marie og Hans.  
 

1. Beretning fra formanden v. Peter Nielsen (PN) 
Peter er i gang med at opdatere hjemmesiden. ”Boblerne” skal på sigt selv kunne 
lægge nyt materiale ind på hjemmesiden.  
Peter har været i den gamle børnehave og hjælpe lidt til. Peter forventer, at der 
skal skrives lejekontrakt i næste uge (uge 27). Dorrit og Leo deltager muligvis, 
Peter kontakter dem. Vi skal selv stå for istandsættelsen, hvis vi flytter Fitness til 
den gamle børnehave.  
Peter er med i foreningsteltet under Odden Sætter Sejl den 8.+9. juli.  

2. Beretning fra kasserer v. Dorrit Hansen (DH) 
Udearealerne ved Fitness trænger til at blive ordnet. Rie finder telefonnummer til 
havemand (Johnny’s Haveservice) og afleverer det videre til Leo. 
Sponsorcheck fra OK er modtaget. 
Vi har stadig penge på kontoerne.  

3. Beretning fra fodbold v. Thomas Jensen (TJ) og Karsten Greve (KG) 
De ”gamle” er ved at være færdige med forårssæsonen.  
Der skal bestilles kridt til kridtning af banen. Kridttillægget er sat ned.  
Forslag om at få sat en lille fryser op til isposer (flergangsposer), så alle udøvere 
har let adgang til isposer. Alternativt kan køle-/fryseskabet rykkes ud fra 
kiosklokalet.  
Der er sommertræning fra 15 år og op, starter den 4. juli.  
Børneholdene holder sommerferie efter træning i denne uge. 
Martin har været til Sommerland Sj. Cup med holdet. Karsten har været til Bakken 
Cup og Sommerland Sj. Cup med holdet.  
Der er afslutning for Karstens hold på fredag, hvor forældrene kan spille mod 
børnene og slutte af med grill.  

4. Beretning fra gymnastik v. Linda Pedersen (LP) 
Program og tidsplan for næste sæson er næsten klar. Iflg. Peter vil uni, selvforsvar 
og ældreidræt gerne have samme tider som sidste sæson. Peter retter 
programmet til, så korrekte startdatoer m.m. fremgår.  
Ledig tid torsdag kan evt. blive brugt til et rent rytmehold, hvis instruktør findes. 
Linda har været til møde i fællesrådet. Har hørt en del om Odsherredsholdet. 
Odsherredsholdet flytter træning til om tirsdagen.  
Maxi mix har været med til opvisning i Sommerland Sj. den 24. juni. 
Gymnastikboblen dækker Step og styrke, børnehold og yoga. 
Børneattester – Peter skal have CPR-nummer og fulde navn, derefter kommer det 
til godkendelse via e-boks. 
Gymnastikopvisningen 2018 bliver afholdt den 24. marts kl. 14. 
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5. Beretning fra selvforsvar v. Hans Amholt (HA) 
Hans vil gerne fortsætte med selvforsvar for både børn og voksne i den kommende 
sæson (samme tider som i år). 

6. Beretning fra unicykel v. Kristina Jeppesen (KJ) 
Starter op igen med den nye sæson. Der er få børn tilbage på holdet. Kristina og 
Per er fortsat trænere.  

7. Beretning fra ældreidræt v. Anne Marie Nielsen (AMN) 
Holder sommerfest næste onsdag.  
Ny sæson starter i uge 38.  

8. Beretning fra fitness v. Leo Lerke (LL) 
Fitness skal også være med i aktivitetsbogen. Ligeledes skal Fitness være en del af 
promoveringen/oplysningen, når der tages imod tilflyttere her på Odden.  

9. Beretning fra kiosk v. Mogens Hansen (MH) 
Intet nyt fra kiosken.  

10. Afholdelse af næste møde 
Onsdag den 30. august kl. 17 i klublokalet.  
Tirsdag den 10. oktober kl. 17 i klublokalet.  
Mandag den 27. november kl. 17 hos Dorrit (julefrokost). 

11. Eventuelt  
Intet nyt. 
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