
Bestyrelsesmøde 17. juni 2019: 

Referat:  

1. Bordet rundt/Siden sidst:  

 

Mark:  

Hjemmesiden er stadig under oprydning, hvilket har været lidt på standby pga. jobskifte og 

mangel på PC. Den er langt fra færdig, men bliver nu taget step by step. Mark tager derfor 

PC fra klubhuset med hjem (Tom har stadig Harddisken). ALLE har pligt til at tjekke siden 

for mangler eller tilretninger jævntligt http://ostervedstedif.dk/ 

Badminton lægges for fremtiden ind til betaling Kr. 1.400,- pr. bane, så vi ikke snyder os 

selv. Tidligere er der betalt Kr. 350,- pr. medlem. Hvilket resulterer i, at vi ved nogle baner 

kun får Kr. 350,- pr. time. Vi må have økonomi fremfor medlemstal. Mark undersøger ved 

Marlene DGI om der kan laves en kombi-løsning, så vi både får registreret medlemmer og 

fuld betaling.  

 

Benny:  

Skal nok tjekke udenoms-arealer og holde opryddet, men vil ikke tømme skraldespande 

langs boldbaner. Disse er nu fjernet og giver ikke flere problemer.  

Har spurgt Willy Scholz om han vil være tovholder på Badminton med negativ udfald. Tom 

tager lige en snak med ham igen, det kan være han kender en anden.  

 

Brian: 

Boldcontaineren mangler kun at få flyttet bordet ud og over det nye kridtrum (Christoffer 

og Lasse), så kan den afhentes. Tom får besked, når den er tømt, så Kommunen kan hente 

den. Herefter tager vi en vurdering/beslutning om, hvad og hvordan der skal planeres og 

plantes græs, hvor den har stået + foran det nye skur. Der skal også sættes hylder op i det 

nye boldrum – rum 2.  

 

Tom:  

Blev kontaktet af Linda fra bestyrelsen i Forsamlingshuset vedr. Yogahold der. Tom har 

undersøgt tilskudsmuligheder ved Kommunen. De vil dække op til 91% af lokaleleje - dog 

max. Kr. 136,- pr. time. Yoga afhænger af instruktører, som kan være svære at skaffe jf. 

snak med Fitness World og Marks erfaring fra RGF. Yogainstruktørkurser er dyre og skal 

nok ses som en investering for foreningen, hvor man laver kontrakter med instruktøren og 

en længere periode (eks. 2 år). Alternativt til Yoga kunne være Pilates etc.  

Lasse fra fodbold har forespurgt på pølsevogn til sommerafslutning som sidste år. Han har 

fået meldingen om, at så længe de holder der udgifter indenfor budget, må de gøre som de 

vil. Dog bør de være omkostningsbevidste, da vi står til et underskud igen.  

Fremtidens budgetter bør lægges i november, og der skal regnes et mindste overskud ud 

pr. medlem i hvert udvalg, som de har noget at styre efter. Så er det op til dem selv, om de 

http://ostervedstedif.dk/


vil hæve kontingentet, spare på omkostningerne eller skaffe sponsorer (i samråd med 

bestyrelsen).  

 

 

2. Budget: 

 

Tom gennemgik budgettet med øvrige og vi blev enige om, at når Martin her færdiggjort 

det og lagt de ekstra udgifter ind fra boldskur mv. sender han det rundt til bestyrelsen med 

kommentarer som Excel.fil. Herefter kan vi godkende det og sende det rundt til udvalgene 

som godkendt. Benny og Lorentz kigger lige på deres tal i Krolf igen, da de har været lidt for 

negative i deres udspil 😉. Fremtidens budgetter bør lægges i november, og der skal 

regnes et mindste overskud ud pr. medlem i hvert udvalg, som de har noget at styre efter. 

Så er det op til dem selv, om de vil hæve kontingentet, spare på omkostningerne eller 

skaffe sponsorer (i samråd med bestyrelsen).  

 

 

3. Evt.: 

 

Mark undersøger om vi lave en mønt på OK-Benzinkort til foreningen. Det kigger han på til 

næste møde 

 

4. Næste møde:  

 

Forslag tirs. 20. august kl. 19:00. Alternative datoer man. 13. august (Benny udrejst) eller 

man. 5. august (ikke alle kommet hjem fra ferie?) Byd ind på Messenger? 

 

 

 

 

 


