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Odden Gymnastik- og Idrætsforening 

 
Bestyrelsesmøde - Referat 

Tirsdag den 27. oktober kl. 19-21 hos Dorrit 

 

1. 
Fremmøde 

Tanja (TM), Ann Marie (AN), Karsten (KG), 
Dorrit (DF), Peter (PN), Hans (HA) og Rie (RP) 

2. 
Godkendelse af referat fra sidst 
Godkendelse af dagsorden 

Referat fra sidst er godkendt. 
Dagsorden er godkendt.  

3. 
Formanden siden sidst 

Omklædningsrum må ikke anvendes i foreningsregi. 
I forhold til Corona er der pt. nye retningslinjer. 
Børneidræt må have op til 50 deltagere og voksen 
10 deltagere. Indtil videre aflyses ældreidræt og 
afspændingshold.  
For yoga bliver der tilmelding via sms. Step og 
styrke har mulighed for at træne i 2 hold samtidigt i 
hver sin ende af hallen, der skal bare mindst være 2 
meter imellem de 2 hold, som ikke må have nogen 
kontakt.  
Indtil videre afventer selvforsvar opstart 
(kontaktsport/corona). 
Det er vigtigt, at alle venter med at gå ind i hallen 
til holdstart. Vi skal holde styr på smittespredning. 
Alle bør respektere det.  
Ønsker, at spritdispenseren bliver stående fremme, 
så må vi finde ud af, hvem der skal betale sprit? 
 

4. 
Kassereren: 
Økonomi 

Der er kommet afregning fra Aktivitetshuset og 
nedsættelse i husleje.  
Der er lavet holdlister og indbetalt kontingent fra 
mange medlemmer. De fleste hold har fået et fint 
antal medlemmer.  
Hans foreslår, at der i Velkomst folderen til 
Odsherred vedlægges en lille folder om OGIF og 3 
”fribilletter” til OGIF aktiviteter.  

5. 
Gennemgang af aktioner 

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

6. 
a) Information fra kommunikationsmødet med 

DGI (bør Sulle deltage?) 
b) Opdatering af foreningens dokumenter (jf. 

årshjul) 
c) Bør vi fastsætte en minimumsantal for 

deltagere pr. hold inden næste sæson? (input 
fra Rie) 

d) Halgulv! Gulvet er meget glat (slidt), i 
situationer kan vi risikere, at vores 
medlemmer får skader. Hvilke muligheder har 

a) Gennemgået under aktionslisten punkt 10. 
b) GDPR dokumenter er opdateret.  

Rie nævner, om vi bør skrive et 
”Coronaberedskab”. Hvis der er et medlem, der 
testes positiv for Corona, kontaktes ”formand” 
for aktiviteten. Vi fører fortsat protokol over 
fremmøde på alle hold.  

c) Vi vil lade det være op til den enkelte træner i 
samarbejde med bestyrelsen. Evt. vurdering 
omkring efterårsferien.  

d) Gulvet har en levetid på 15-20 år, men er nu 35 
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Tirsdag den 27. oktober kl. 19-21 hos Dorrit 

vi for at afhjælpe det? (Input fra HC) 
e) Referat fra mødet med halinspektør, skole og 

Peter. (Input fra HC) 

år gammelt. Byg og Miljø fra kommunen har 
været og besigtige hallen, men har valgt at 
bruge pengene på noget andet.  
Gulvet er på nuværende tidspunkt farligt, da der 
er stor risiko for fald.  
Jf. Danny (forhenværende pedel) har det også 
stor betydning, hvilke rengøringsmidler der 
anvendes.  
Peter kontakter Anders Bro, Sigurd, Anne, Ib 
samt Dorthe og Jakob fra badminton med 
henblik på et møde vedr. halgulvet. Der skal 
gøres noget nu. 

e) Vi fik lovning på et nyt tag, men jf. ovenstående 
punkt d, ville vi ”have” et gulv, som ikke blev 
bevilliget. Kommunen dækker fortsat 
rengøringsmidler i forb. med Corona, men det 
kræver, vi anvender den type, som kommunen 
indkøber. 

7. 
Nyt fra afdelingerne 

Tanja har fået mail fra DGI vedr. 
opvisningssæsonen. Vi skal allerede nu overveje 
alternative muligheder for opvisning.  
DGI har også udsendt oplysninger vedr. Corona. 
Der afholdes også et webinar.  
Vi er kommet godt i gang med den nye 
gymnastiksæson.  
Unicykling – det er skide hyggeligt ���� Der er 8 på 
holdet.  
Ældreidræt er startet stille og roligt op. Der er 
indkøbt flere rundstokke til holdet.  

8. 
Eventuelt 

Vi henstiller til, at OGIF medlemmer ikke 
optager vuggestue-/børnehavens 
parkeringspladser. 
Ønske om whiteboardtavle (mobil) til hallen.  
Ann Marie foreslår, at vi fremadrettet holder 
bestyrelsesmøder i Aktivitetshuset.  

9. 
Næste møde 

Fredag den 4. december kl. 18, møde/julefrokost 
hos Dorrit. Giv Dorrit besked om deltagelse.   
Bestyrelsesmøde den 26. januar kl. 19, lokation 
følger senere.  
Generalforsamling mandag den 22. februar. 
Bestyrelsen mødes kl. 17.30. Generalforsamling kl. 
19. Dorrit booker forsamlingshuset.  

 

  


