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Odden Gymnastik- og Idrætsforening 

 
Bestyrelsesmøde - Referat 

Tirsdag den 26. januar kl. 19 online (forkortet møde/dagsorden) 

 

1. 
Fremmøde 

Dorrit, Karsen, Hans, Ann Marie, Thomas, 
Hanne, Peter og Rie (Allan forsøgte at deltage, 
men havde tekniske udfordringer) 

2. 
Godkendelse af referat fra sidst 
Godkendelse af dagsorden 

Vi har prioriteret dagsorden grundet kortere 
online møde. 

3. 
Formanden siden sidst 

 

4. 
Kassereren: 
Økonomi 
Ansøge om medlems- og lokaletilskud (aktion fra 
årshjul) 

 

5. 
Gennemgang af aktioner 

 

6. 
a) Booke haltider til næste sæson 
b) Planlægning af årsmøde, herunder regnskab, 

dirigent og aktion 13 
Skal årsmødet rykkes grundet corona 
restriktioner (input fra HC)? 

c) Hjemmeside – er der nogle input? 
d) Intern kommunikation og engagement i 

bestyrelsen. Hvordan kan den blive bedre 
(input fra HC)? 

e) Gymnastikopvisningen - hvordan forholder vi 
os til den og hvordan meldes ud til trænere og 
medlemmer? 

f) Status på halgulv, aktion skal prioriteres (input 
fra HC) 

g) Mulighed for padel-tennis (input fra HC, se 
også mail) 

a) Der bookes samme tidspunkter som i denne 
sæson, så må vi efterfølgende følge op på, hvad der 
er muligt. 
b) Årsmødet udskydes grundet corona restriktioner, 
som forventes forlænget. Da årsmødet udsættes, 
bliver regnskab og medlemstal heller ikke 
fremsendt nu. Dorrit ringer og snakker med Rune 
om det. Det skal skrives på hjemmeside og Odden 
portalen, at årsmødet er udsat grundet corona 
restriktioner (Peter) og på FB (Hanne).  
c) Ann Marie har forberedt materiale tilhørende 
ældreafdelingen.  
d) Punktet skal prioriteres på næste 
bestyrelsesmøde.  
e) På nuværende tidspunkt ser vi det ikke muligt at 
holde en stor fælles gymnastikopvisning. Der bliver 
lagt op til, at de enkelte hold selv kan beslutte at 
lave lidt afslutning/opvisning, såfremt det bliver 
muligt. Dette skal kommunikeres til 
gymnastiktrænerne. Gymnastikafdelingen kan 
overveje at holde et online møde (Messenger) ellers 
må der kommunikeres via gymnastikgruppen. 
Efterfølgende skal der kommunikeres til medlemmer 
via FB (Tanja) og internet.  
F) Peter rykker igen for aktion på halgulvet. 
Undskyldningen er lige nu corona.  
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Bestyrelsesmøde - Referat 

Tirsdag den 26. januar kl. 19 online (forkortet møde/dagsorden) 

7. 
Nyt fra afdelingerne 

 

8. 
Eventuelt 
a)  

 

9. 
Næste møde 

Næste møde er mandag den 15. februar kl. 17.30 
og ellers holder vi fast i mødet den 22. februar kl. 
17.30.  
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Odden Gymnastik- og Idrætsforening 

 
Bestyrelsesmøde - Referat 

Tirsdag den 26. januar kl. 19 online (forkortet møde/dagsorden) 
 

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. Det er 
svært at finde plads til en mobil spejlvæg. Kan 
spejlvæggen hænge på muren mellem redskabsrum og 
klublokalet. Desuden afventer vi pt. fremtidsudsigter for 
hallen (gulvproblematik).  

 

18 Hanne  Indkøb af mobil whiteboard til hallen og klublokalet. 
Hanne indkøber tavler.  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.  
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