
Referat af OGIF bestyrelsesmøde den 14. marts 2017 
Fraværende: Hans (HA) og Mogens (MH) 

 

1. Beretning fra formanden v. PN 
• Peter (PN) er blevet kontaktet af Odsherreds Lystfiskerforening vedr. 

Makrelfestivalen. Kommunen ønsker ikke længere at deltage. Der 
efterspørges arbejdskraft til arrangement. Vi skal have mere info om, hvad 
der kræves.  

• Har været til møde med folkeoplysningsområdet. Handler bl.a. om fritidspas 
og lokaletilskud (fitness).  

• Vedr. den gamle børnehave, økonomiudvalget har givet accept til, at den 
kan købes for 1 kr. Der er møde, hvor Leo (LL) deltager. OGIF vil ikke selv 
betale for istandsættelse, flytning af alarmer m.m. 
 

2. Beretning fra kasserer v. DH 
Træner gavekort er indkøbt af Dorrit (DH). 
 

3. Beretning fra fodbold v. TJ og KG 
• De ”gamle” er færdige med vinterturneringen. 
• Der bliver snarest lavet strøm i boldhuset.  
• For de ”unge” bliver der formentlig lavet lokal udendørs turnering, der 

starter op omkring påske. Der er planlagt deltagelse ved Sommerland Sj. 
CUP samt Tivoli CUP i år.  

• Forespørgsel fra Charlotte (CR) vedr. 7. april. All Stars vil gerne bruge 
hallen til opvisningstræning. Er det muligt, at fodboldholdene kan have 
udendørstræning den dag, Karsten (KG) vender tilbage.  
 

4. Beretning fra gymnastik v. CR og LP 
• CR ønsker at fratræde som formand for gymnastikboblen. Ny formand skal 

vælges efter gymnastikopvisningen.  
• Forespørgsel fra Krudtugleholdet, de vil gerne have opvisningstøj. Koster 

140 kr. pr. barn, kan klubben give et tilskud?  
• Forslag om, at bestyrelsen laver en nedskrevet politik vedr. tilskud til 

opvisningstøj samt opvisningstøj til trænerne.  
Generel dialog omkring opvisningstøj og trænergaver.  

• Opgaven vedr. trænertøj, som CR startede op sidste år, er givet videre til 
Sandy og Vicky. Det er en opgave der tager tid. CR og Vicky kom i sin tid 
med forslag om, at lave f.eks. 3 tøjpakker, der kunne vælges mellem, så det 
var tilpasset de forskellige aktiviteter.  

• Fastelavn -hvem skal deltage i arrangementet. Der har været lidt uro 
omkring afholdelse af arrangementet i år. Det er bestyrelsen, der står for 
fastelavnsarrangementet med hjælp fra de trænere og 
hjælpetrænere, der har mulighed for at deltage. Forslag om at lave 
flere aktiviteter til børnene til arrangementet.  



• Haltider – CR sender en mail med forslag til tider til Anne Hylstofte. Forslag 
om at indkalde til et fællesmøde vedr. haltider. Det kunne fremme 
samarbejdet med øvrige interessenter.  

• Fælles gymnastikmøde omh. Odsherredsholdet, folder, trænerkursus (Vig) 
m.m. 
 

5. Beretning fra selvforsvar v. HA 
Intet nyt - ingen træner til mødet. 
 

6. Beretning fra unicykel v. KJ 
• Udfordret pga. børnenes opførsel. Per ønsker derfor ikke at træne videre 

næste år, hvis det fortsætter under nuværende form.  
• Er ikke sikker på, at der bliver unicykel træning i næste sæson. 

 
7. Beretning fra ældreidræt v. AMN 

• Det ekstra curlingsæt er en succes.  
• Sæsonen slutter til påske.  
• I starten af juli holdes sommerfesten.  

 

8. Beretning fra fitness v. LL 
Afventer spændt mødet omh. den gamle børnehave.  
På årsmødet omtalte Leif nogle spinningcykler, som klubben muligvis kan købe 
billigt af Radiometer. Hvis det bliver muligt for klubben at købe dem, vil Richard 
Hansen gerne sponsorere dem (7 cykler).  
LL vil gerne være spinning instruktør.  
 

9. Beretning fra kiosk v. MH 
Intet nyt fra kiosken – MH forhindret i at deltage til mødet.  
 

10.Afholdelse af næste møde 
Næste møde er den 26. april kl. 17.00 i klublokalet.  
 

11.Eventuelt 
Gymnastikopvisning lørdag den 8. april kl. 14-17.  
DH sidder ved indgangen. 
TJ passer musik. 
LP er ”speaker”. 
Daimi træner fane. 
MH passer kiosk, hvis behov kan RP hjælpe til i pausen.   
Vil igen i år lave konkurrence på indgangsbilletten. DH køber gaven.  


