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Referat af OGIF bestyrelsesmøde den 2017.11.27 
 
Fraværende: Leo Lerke (LL) og Hans Amholt (HA). 
 
1. Beretning fra formanden v. Peter Nielsen (PN) 

DGI har skrevet, at mange foreninger er begyndt at dele foreninger op i to. En 
forening for unge under 25 år og en forening for medlemmer over 25. Vi får tilskud 
efter alder.  
Den 4. december skal Peter til møde i Folkeoplysningsrådet.  
Peter har hørt om et nyt tiltag, hvor nogle af de frivillige ældre (60+) er en form 
for mentorer for unge mennesker (særlige behov) og dermed får en del penge til 
foreningerne.  
Der er gang i indsamling til Odden Aktivitetshus. Der skal indsamles 300.000 kr. 
inden 1. januar. 
Vi afventer at se en lejekontrakt, hvor Fitness’ husleje fremgår.  
Poul Andersen har lånt/givet foreningen en trykmaskine (til navn på tøj). Peter vil 
gerne købe skæremaskine/plotter, så vi selv kan opsætte tryk og trykke tøj m.m. 

2. Beretning fra kasserer v. Dorrit Hansen (DH) 
Kassebeholdningen er stadig fin.  
Der kigges efter nye (ekstra) instruktører til Fitness. Der er kursus for instruktører 
i januar. 
Hvis træner gavekort ikke er anvendt, opfordrer vi til, at trænerne snarest bruger 
det, grundet erhvervsforeningen i Nykøbing er opløst. Der er flere forretninger, der 
ikke længere tager imod gavekortet.  
Hver boble kan indkøbe trænertøj til trænere og hjælpetrænere (700 kr. pr. 
træner/hjælpetræner). Der skal sættes OGIF tryk på tøjet, men der behøver ikke 
stå træner/hjælpetræner.  

3. Beretning fra fodbold v. Thomas Jensen (TJ) og Karsten Greve (KG) 
Der rykkes for kontingentbetaling.  
Old Boys holder vinterpause.  
Thomas har købt en lille radiator til boldskuret, radiatoren er sat til.  
Karsten må gerne købe nogle ekstra bolde.  

4. Beretning fra gymnastik v. Linda Pedersen (LP) 
Der er byttet om på nogle af holdene, således at der er mere gymnastik om 
mandagen. Dermed er der blevet ledig haltid om torsdagen, hvor volleyball i stedet 
er startet op (halvt kontingent grundet senere opstart). Sandy og Brian er trænere.  
Sølv- og guldholdet holder pause. 
Gymnastikken planlægger tur til Gørlev den 9.til 11. februar.  
Det går fint med yoga holdet. Der mangler tilmeldingslister fra søndagsholdet.  
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5. Beretning fra selvforsvar v. Hans Amholt (HA) 
Intet nyt. 

6. Beretning fra unicykel v. Kristina Jeppesen (KJ) 
10 børn på holdet pt. Det går rigtig fint med træningen i år.  
Per og Kristina ønsker at få lavet om i dommerrummet. De må gerne finde en 
anden måde at hænge redskaber op på.  
Skuret ved Kristina skal flyttes op til hallen. Der skal lægges fliser inden, da der 
ikke er bund i skuret. Skuret skal anvendes til banen, der pt. er opmagasineret hos 
Martin Caldron.  
Cykeltraileren må ikke holde på p-pladsen, men kan holde ved skuret på bagsiden 
af hallen. Kristina giver Per besked.  

7. Beretning fra ældreidræt v. Anne Marie Nielsen (AMN) 
Der er mange til ældreidræt og det går godt.  
Der holdes julefrokost den 13. december i forsamlingshuset.  

8. Beretning fra fitness v. Leo Lerke (LL) 
Intet nyt.  

9. Beretning fra kiosk v. Mogens Hansen (MH) 
Kiosken har sponseret nyt anlæg til klublokalet.  
Mogens er begyndt at købe drikkevarer i Brugsen.  

10. Afholdelse af næste møde 
Mandag den 22. januar kl. 17.00 i klublokalet.  

Generalforsamling afholdes mandag den 19. februar i forsamlingshuset kl. 17 for 
bestyrelsen (smørebrød) og generalforsamling starter kl. 19.00.  

Møde den 7. marts kl. 17.00 i klublokalet.  

Opvisning den 24. marts kl. 14.00.  

11. Eventuelt  
Fastelavn søndag den 11. februar kl. 14.00 i hallen. Opslag skal op i god tid samt 
opslag på Facebook.  
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