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Odden Gymnastik- og Idrætsforening 

 

Bestyrelsesmøde - Referat 

Mandag den 26. april kl. 19 i klubhuset 

 

1. 
Fremmøde 

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

2. 
Godkendelse af referat fra sidst 
Godkendelse af dagsorden 

Referat fra sidst er godkendt. 
Dagsorden er godkendt.  

3. 
Formanden siden sidst 

Peter har talt med Rune vedr. padel tennis. Rune 
har umiddelbart ingen indvendinger mod etablering 
af en bane. Det er dyrt at etablere en bane. Peter 
har også taget kontakt til Richard, som gerne vil 
etablere/sponsorere fundamentet. Vi kan få 2 baner 
for ca. 500.000 kr. ex. støbearbejde. Peter har også 
talt med Dorthe fra Badminklubben. Dorthe synes, 
det lyder som en god idé. Vi vil tage punktet op på 
generalforsamlingen. Vi vil gerne nedsætte et 
udvalg, som kan arbejde videre med idéen. Thomas 
vil kigge på en skitse, som vi kan bruge til 
generalforsamlingen. Vi vil gerne holde et møde 
vedr. etablering af padel tennis med 
badmintonklubben. Peter kontakter Dorthe.  
Dorrit og Peter har deltaget i et møde med 
”Sundhedsteamet”. Mødet var interessant, men det 
er svært at få til at fungere i praksis i de frivillige 
foreninger.  

4. 
Kassereren: 
Økonomi 

Vi har lige fået ca. 18.000 kr. retur fra strømforbrug 
i Fitness år 2020. Fremadrettet er huslejen i Fitness 
blevet nedsat grundet mindre strømforbrug.  
Årsregnskabet er udarbejdet og der er overskud.  

5. 
Gennemgang af aktioner 

Aktionslisten er gennemgået.  

6. 
a) Resultat af spørgeundersøgelse (24% har 

svaret, se vedhæftet præsentation) 
b) Kommende sæson 
c) Gaveregulativ 
d) Planlægning af årsmøde  
e) Opdatere lister DGI (fra årshjul) 
f) Musikarrangementer (MOKIO) – placering 

m.m. 

a) Dialog vedr. resultat af 
spørgeundersøgelsen. Resultatet er ikke 
helt repræsentativt, grundet lav deltagelse 
m.m. Der er ikke nogen svar, der kommer 
bag på os. Nicholas Amholt og Amanda har 
vundet et gavekort. Rie kontakter 
vinderne.  
Vi er åbne over for at starte hold, hvis folk 
kan stille med deltagere og trænere. Taler 
også om at lave en ”åben” haltid, hvor der 
kan laves fri idræt i hallen under opsyn. Vi 
er også åbne over for at lave træning med 
instruktører udefra. Hanne vil kontakte 
danseinstruktør og DGI vedr. instruktører.  

b) Se ovenstående punkt. Vi tager punktet op 
igen til næste møde.  

c) Vi tager punktet op næste gang. 
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d) Vi vil gerne holde årsmødet på skolen den 
26. maj. Vi vil gerne lave tilmelding til 
årsmødet. Tilmelding til Peter, Dorrit eller 
Rie. Bestyrelsen spiser før mødet. Peter 
udarbejder dagsorden til mødet.  

e) Punktet tages op næste gang. 
f) Vi skal stille med 8 personer hver torsdag 

(fra uge 25 og til og med uge 32) kl. 17 og 
hjælpe til med billetter, parkering og 
”bod”. Der må maks. komme 300 
personer. Der er forskellige temaer over 
sommeren. Vi skal skaffe hjælpere til 
arrangementet. Hanne laver opslag på FB. 
Vi tænker det skal være på én af 
fodboldbanerne.  

7. 
Nyt fra afdelingerne 

Fitness starter op igen den 6. maj. Vi taler om 
betalingsfrie måneder, det vil fitness gruppen 
tage op.  
Ældreidræt holder sommerfest 14. juli. 
Afspændingsholdet mødes hver tirsdag til en 
gåtur (startede op efter påske). 
Step & styrke holdet vil starte op igen her i 
maj/juni.  

8. 
Eventuelt 

Intet under dette punkt.  

9.  
Næste møde og nye mødedatoer 

Vi håber på at afholde bestyrelses- og årsmøde den 
26. maj i aulaen på skolen.  
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Aktioner 

Nummer Ansvarlig Aktion Deadline 

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.  

Opdatere 
materiale – Rie 
 
Udarbejde 
materiale - øvrige  

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.  
Peter har kontaktet NordvestNyt, som vil kontakte 
formanden fra Børne- og Uddannelsesudvalget. 
Formanden vil tage punktet med til administrationen. 
Der er sat fokus på det – nu afventer vi bare aktion! 

Nu 

21 Peter Udarbejde dagsorden/opslag til årsmødet. Sikre rettidig 
indkaldelse relevante steder omkring NU.  Nu 

22 Thomas Udarbejde skitse til padel tennis Nu 

23 Peter Indkalde badmintonklubben til møde vedr. padel tennis. Nu 

24 Peter Booke lokale til generalforsamling på skolen. Peter 
kontakter skolen.  

Aktion lukket 
27/4 

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

25 Hanne Kontakte danse instruktør og DGI vedr. instruktører på 
timebasis Maj 

26 Hanne Udarbejde opslag til FB vedr. resultat af 
spørgeundersøgelse og at OGIF er åbne for nye hold 

Aktion lukket 
27/4 

27 Rie 
Kontakte vindere af spørgeundersøgelse. Nicholas 
Amholt ønsker gavekort til SuperBrugsen og Amanda 
ønsker gavekort til Hjem-is.  

Aktion lukket 
27/4 

28 Hanne Lave opslag vedr. musikarrangement og hjælpere Nu 

17 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).  

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

14 
Dorrit, 
Hans og 
Ann Marie 

Planlægning af tur i foråret.  Afventer 
Coronasituationen 

 


