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Odden Gymnastik- og Idrætsforening 

 

Bestyrelsesmøde - Dagsorden 

Tirsdag den 15. juni kl. 19 i Aktivitetshuset 

 

1. 
Fremmøde 

Peter, Dorrit, Allan, Karsten, Thomas, Ann 
Marie og Hanne. Afbud fra Rie. 

2. 
Godkendelse af referat fra sidst. 
Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 
Godkendt. 

3. 
Formanden siden sidst 

Peter har søgt 300.000,- kr. hos DIF/DGI til 
padeltennis, der vil komme svar efter ca. 6 uger, på 
mandag er de 3 uger gået, så vi håber at få positivt 
svar. DIF/DGI har også en lånefond, men de 
fokuserer på indendørs baner, så den har vi ikke 
søgt. 
Kommunen har sendt ud om Nordea, der giver 5 
millioner til løbearrangementer, som alle kan søge. 
Der er ikke kommet tilbagemeldinger om halgulvet, 
efter de har taget betonprøver. 

4.  
Kassereren: 
Økonomi 

Økonomien er stadig god. Der har ikke været de 
store udgifter siden generalforsamlingen. 

5. 
Gennemgang af aktioner 

Padeltennis der vil Peter og Thomas holde møde, 
når vi får svar fra fondsansøgning. 
Danseinstruktører kan måske laves som workshop. 
Der blev talt om hvem vi kunne spørge om at ville 
være trænere til næste sæson, flere var på banen. 

6. 
a) Konstituering af ny bestyrelse – hvem 

repræsenterer de forskellige afdelinger og 
indkalder til ”afdelingsmøder” så vi kan lave 
konstituering? 

b) Kommende sæson - planlægning 
c) Musikarrangementer - MOKIO 
d) Opdatere lister DGI (fra årshjul) 

Hanne repræsenterer voksenafdelingen, Ann 
Marie repræsenterer ældreafdelingen, Karsten 
repræsenterer hjælpegruppen, Allan repræ-
senterer fitness og Thomas repræsenterer 
kiosken. 
Vi laver programmet med de hold vi ved der er 
instruktører til. 
Der er solgt meget få billetter, Odden har solgt 
flest. Der er lavet plan over medhjælpere. 

7. 
Nyt fra afdelingerne 

Der er 7 nytilflyttere der har meldt sig ind i 
fitness. 
Der er kommet reservedele til nogle af 
redskaberne. 

8. 
Eventuelt 

Spørgsmål fra Rie vedr. padeltennis; på årsmødet 
blev det nævnt, at det var via medlemskab. Ville 
det ikke være mere attraktivt for turister, hvis det 
var på timebasis? Det bliver både medlem og time. 

9.  
Næste møde og nye mødedatoer 

Trænermøde 23.8.2021 kl. 19.00 forsamlingshuset, 
bestyrelsesmøder 16.8.2021 kl. 19.00 i aktivitets-
huset, 11.10.2021 kl. 19.00 i aktivitetshuset, 
29.11.2021 kl. 18.00 hos Dorrit. 
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Odden Gymnastik- og Idrætsforening 

 

Bestyrelsesmøde - Dagsorden 

Tirsdag den 15. juni kl. 19 i Aktivitetshuset 
 

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.  
Kan vi rykke lidt på aktionen vedr. hjemmeside. Vi skal 
starte et sted – måske forside og layout? 

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! 
Der er taget prøver af halgulvet. Vi afventer ny status. 

Nu 

22 Thomas Udarbejde skitse til padeltennis. Nu 

23 Peter Indkalde badmintonklubben til møde vedr. padeltennis. Nu 

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

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. 

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

14 
Dorrit, 
Hans og 
Ann Marie 

Planlægning af tur i foråret.  Afventer 
Coronasituationen 

29 ? Opdatering af vedtægter med input fra Steen (fra møde 
2020) Inden 2022 

30 Rie/? Udarbejde forretningsorden for bestyrelsen Nu 

31 ? Opdatering af Facebook - input fra årsmødet Nu 

 


