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Referat  
 
 
 
Husk at vi altid er åbne overfor indkomne forslag og initiativer fra medlemmerne.                                  

          
Bestyrelsesmøde for Odense Atletik/OGF  
Formål med mødet: Planlægning, opfølgning og drøftelser af tiltag og aktiviteter i OA/OGF 

Dato: 09-01-2018 

Tid: 19:00 

Sted: OGFs klubhus, Stadionvej 43,  

DK-5200 Odense V 

Mødedeltagere: Buster Nielsen, Taj 
Murmann, Marie Raun Knudsen, Sandra 
Christensen, Andreas Jeppesen, Line 
Lykkehøj, og Rasmus Jensen  
 
Mødeindkalder: Sandra Christensen 
 
Mødereferat: Rasmus Jensen 
 
Afbud: Line Lykkehøj 

#  Punkt fra dagsorden Diskussion (D), Beslutning (B), Orientering (O) Forventet 
tid 

Ansvarlig 

1 Opfølgning på sidste referat Der er blevet ansat en til at varetage 
marketingsstillingen på hovedkontoret. Der er blevet 
sendt udkast til kontrakt til DHL til hovedforeningen. 
Vi vil gerne rette en tak til Klaus Winther for, at tage 
en måned mere, så den nye medarbejder kan 
komme godt på plads. 
Styregruppen til Royal Run er stort set på plads, 
Andreas har været ude og headhunte nogle 
medlemmer til denne. 
Vi har fået prøvestørrelser fra TRIMTEX hjem, og der 
er lavet et designudkast til singletten/toppen. I 
forbindelse med en kommende tirsdagsspisning, vil 
der være mulighed for, at prøve det nye tøj. 

 Næstforma
nd 

2 
 

Økonomi Vi har fået penge for DHL. 
Grundet de flere ansatte i klubben, har 
omkostningerne været herefter. Der har altså været 
flere omkostninger i år, og DHL har givet lidt mindre 
end sidste år. På trods af dette kører økonomien helt 
godt. Årsregnskabet er snart klart til godkendelse. 

 Kasserer 

3 Klubudvikling Opfølgning på opgaver i dec. 
Orientering omkring jan. 

 Sandra 

4 Generalforsamling Der bliver oprettet en tilmelding til spisning på 
hjemmesiden, og kort tid efter dette vil der komme 
en invitation ud. 

  

5 Skole OL Vi er snart klar til at sende indbydelsen til Skole OL 
ud. Andreas går i gang med at lede efter hjælpere. 

  

6 Opfølgning på klubmøde Vi er glade for den feedback vi har fået, og den 
debat vi havde ved klubmødet. Det var rart med et 
forum der lagde op til konstruktiv debat. 
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7 Webansvarlig Rasmus Jensen træder til som Webansvarlig efter 
generalforsamlingen i februar. Her vil et af de øverst 
prioriterede emner være ”oprydning” på 
hjemmesiden. 

  

8     

9     

10     

 
 
Der føres beslutningsreferater på bestyrelsesmøder. For at kunne følge opfyldning af beslutningerne skal 
der sættes ansvarlig på, og det skal registreres, når beslutningen er gennemført.  
 
Plan for kommende bestyrelsesmøder 
 

Tid Sted 
Den 20/2 2018 kl 19:00 Klubhuset 
Den 13/3 2018 kl 19.00 Klubhuset 

 
 
Roller & ansvarsområder i bestyrelsen 
 
Navn – rolle – kontakt info Primære ansvarsområder 
Formand Hans-Henrik Grabe – 6074 2167 
hhgrabe@yahoo.dk  
 

Kontakt til masters atleterne (deres udvalg) 
Kontakt til info, web og sociale medier om klubben (m. Marie) Kontakt til 
hovedforeningen 

Buster Ådahl Damsted Nielsen – 2371 6193  
buster.aadahl@gmail.com  
 

Eliteudvalget og Træningslejr (gruppe af disciplintrænere) Tilmelding til 
stævner 
Kontakt til hovedforeningen (hvis formanden ikke er ledig) 

Kasserer Rasmus Jensen – 2142 4084 
rasmusfranorden@hotmail.com  
 

Økonomi 
Kontakt til sprinterne 
Indkøb af rekvisitter og redskaber (sammen med Taj) 

B-medlem Sandra Christensen – 2713 6231 
Sandrachristensen10@gmail.com  
 

Kontakt til stangspringerne  
Social/Fest-udvalget 
Intern kommunikation i bestyrelsen 
 

B-medlem Marie Raun Knudsen – 4090 9110 
mthogersen@hotmail.com  
 

Kontakt til mellem/langdistance løberne 
Ekstern kommunikation fra bestyrelsen 

Suppleant Taj Murmann – 3177 1869 
murmannhamr@gmail.com  
 

Kontakt til kasterne 
Indkøb af rekvisitter og redskaber (sammen med Rasmus) 

 
Klubansatte; rolle & ansvarsområder 
 
Navn – rolle – kontakt info Primære ansvarsområder 
Event- & Udviklingschef Andreas Jeppsen 
6055 7507 – jeppesen.atletik@ogf.dk  
 

Udvikling og Events, Skole OL, Skole/Klub-samarbejde, Kontakt til 
Racerunning og Stævneudvalget. Ansøgning af midler fra diverse puljer. 
Booking ansvarlig. 

Ungdomskoordinator Line Lykkehøj Albertsen  
2024 6585 –  
 

Ungdom, Skole/Klub-samarbejde, udvikling af ungdomstrænere Kontakt til 
børn, ungdom og fokus på forældre 

 
 
 
 
Dagens fun-fact:  
 
Middellevealderen i Danmark ligger på 80,8 år. Hvis man har en gennemsnitspuls på 80, så 
når ens hjerte at slå 3.399.805.440 gange. 
 
- Bragt til jer af Rasmus Jensen 


