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Odden Gymnastik- og Idrætsforening 

 
Bestyrelsesmøde - Referat 

Fredag den 4. december kl. 18 hos Dorrit. 

 

1. 
Fremmøde 

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

2. 
Godkendelse af referat fra sidst 
Godkendelse af dagsorden 

Referat fra sidst er godkendt. 
Dagsorden er godkendt. 

3. 
Formanden siden sidst 

Vedr. rengøring af halgulv og ønske om nyt halgulv, 
Peter har skrevet til halinspektør og Anne. Der er 
ikke noget nyt. Peter rykker for svar.  
Ændrede retningslinjer vedr. antal voksne deltagere 
til voksenhold. Derfor er alle ældre hold pt. aflyst. 
Nye kurser vedr. Fitness i januar måned. Mailen 
sendes videre til Allan.  

4. 
Kassereren: 
Økonomi 
Aflevere medlemstal til DGI (fra årshjul) 

Dorrit indsender medlemstal til DGI inden jul.  
Økonomien er fin.  

5. 
Gennemgang af aktioner 

Aktionslisten er gennemgået. Nogle aktioner er 
lukket og nye kommet til. 

6. 
a) Booke haltider til næste sæson 
b) Åbent hus Fitness?  
c) Indkalde til årsmøde den 22. februar 
d) Planlægning af årsmøde, herunder regnskab, 

dirigent og aktion 13 
e) Fastelavnsarrangement den 14. februar? 
f) Hjemmeside – input fra Rie 

Kan vi tage foto af bestyrelsen på mødet? 

a) Afventer til januar/februar. 
b) Åbent hus er den 10. januar, der er styr på 

arrangementet. 
c) Peter laver opslag vedr. årsmødet omkring 1. 

februar.  
d) Udskydes til næste møde.  
e) Afventer Corona situationen. I starten af 2021 

tages der stilling til det.  
f) Rie viser input til hjemmeside (sendes med 

referatet). Vi tager foto til næste møde. 
Bestyrelsen må gerne komme med 
kommentarer til Ries input og hjælpe med 
supplerende tekst.  

7. 
Nyt fra afdelingerne 

Afventer nyt fra voksen samt børn og unge.  
Der er ikke meget nyt fra Fitness. Julefrokosten er 
aflyst. Det går fremad med medlemmerne.  
Ældre hold er pt. aflyst grundet Corona. Det er de 
ældre meget kede af.  

8. 
Eventuelt 
a) Skal der holdes juleafslutning på diverse hold 

(input fra Rie, hvad giver klubben/kiosken)? 
b) Input fra Hanne, lille hilsen til alle 

trænere/hjælpetrænere f.eks. gavekort til bio 

a) De forskellige hold må gerne købe noget 
guf til hvert hold (barn) til sidste træning 
inden jul. Ca. 20 kr. pr. barn. Drikkevarer 
kan tages i kiosken, men der skal lægges 
en seddel til Thomas.  

b) Det synes bestyrelsen er en god idé. Dorrit 
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grundet den ekstra indsats i forbindelse med 
Corona. 

køber gavekort til Vig bio og Rie laver 
udkast til julehilsen.  

9. 
Næste møde 

Tirsdag den 26. januar kl. 19 i aktivitetshuset. Peter 
booker lokalet.  
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Aktioner 

Nummer Ansvarlig Aktion Deadline 

1  Kontakte Martin vedr. returnering af nøgler.  Nu 

6 Tanja 

Kontakte DGI med henblik på et 
springmodtagningskursus for OGIF. 
Det planlagte kursus blev aflyst, da instruktøren blev 
forhindret. Tanja har kontaktet Niels Vest igen med 
henblik på et nyt kursus. Tanja prøver at finde nogle nye 
datoer.  

Nu 

10 Rie/ 
bestyrelsen 

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.  

Næste møde 

17 Tanja, 
Hanne Undersøge, om der fortsat er ønske om spejlvæg. Nu 

18 Tanja, 
Hanne  Indkøb af mobil whiteboard til hallen. Nu 

20 Peter 

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.  

Nu 

22 Dorrit Indkøbe gavekort til Vig bio (til trænere/hjælpetrænere). Nu 

23 Peter Booke lokale i Aktivitetshuset til mødet den 26. januar. Nu 

21 Peter Udarbejde dagsorden/opslag til årsmødet. Sikre rettidig 
indkaldelse relevante steder omkring 1. februar. 1. februar 2021 

12 Ann Marie Indkøbe duge til klapbordene (fastelavnsarrangement). Afventer 
Coronasituationen 

13 Peter Forberedelse til årsmødet 2021: Redegørelse for punkter 
fremsendt til bestyrelsen den 19.04.2020. Februar 2021 

14 
Dorrit, 
Hans og 
Ann Marie 

Planlægning af tur i foråret.  Afventer 
Coronasituationen 

11 Hanne Sæt Surpricebanen på Facebook.  

 


