
 Bestyrelsesmødereferater for Odense Atletik/OGF 

Side 1 af 4 

 

Referat                                   
          

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

Dato: 15/10-2019 

Tid: Kl. 19 

Sted: OGF’s klubhus, Stadionvej 43,  

DK-5200 Odense V 

Mødedeltagere: Buster Nielsen, Karsten Kjelde, 
Anna Mikkelsen, Henrik Lau, Jacob Ilbjerg 
Stengaard, Andreas Jeppesen, Line Lykkehøj, 
Marie Raun Knudsen, Cathrine Trodsøe 
 
Mødeindkalder: Anne Sofia Mikkelsen 
 
Mødereferat: Jacob Ilbjerg Stengaard  
 
Afbud: 

 

#  Punkt fra dagsorden Diskussion / Beslutning Ansvarlig og 
deadline 

1 Intro til Conventus SJ hjælp gennemgår funktionaliteter 
og opsætning for bestyrelsen: 

● Hvad er sat op ift. kontingent 
betalingen og hvad er snitfladen til 
hjemmesiden 

● Hvilke funktionaliteter kan 
bestyrelsen få glæde af: 

● Arkiv til referater og 
dagsordner 

● Mødeindkaldelse 
● Kalenderoversigt 
● Kommunikationssystem 

● Oprettelse af brugere 
Alle bestyrelsesmedlemmer oprettes 

og prøver at logge ind. 
 

Karsten arbejder for at 
få styr på 
kontigentbetalingerne. 
Andreas sender e-mail 
ud til medlemmer, der 
skal ind i det nye 
system.  

2 
 

Opfølgning på sidste referat Ingen yderligere opfølgende punkter   

3 Økonomi Overordnet ser det ud til, at budgettet holder 
meget godt. Udgifterne ligger samlet set 
under det forventede.  
Ved næste møde skal der lægges et budget 
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for 2020.   

4 Udviklingsplanen De forskellige punkter er blevet gennemgået.  
- Problemer med fastholdensen af de unge 
atleter gennem grupperne op til 
seniorgrupperne.  
- Diskussion af behovet for sociale 
arrangementer - i resten af 2019 vil der højest 
blive tale om en julefrokost.  

-Line og Cathrine på 
fastholdelse og 
rekrutteringsstrategien 
-Jacob på opdatering af 
kommunikationsstrategi
en  
- Lau på arrangering af 
julefrokost  

5 Efterskole-projektet -Et udvalg, med fokus på at fremme 
atletikken på efterskolen er nedsat. 
-Line er blevet forslået som hovedkvinde på 
projektet. 
-Folk fra de forskellige grupper bliver også 
repræsenteret. 
-Niels Larsen i gang med at udvikle en 
kompetenceprofil - hvad kan der tilbydes 
efterskolen. 

Line forkvinde på 
projektet 

6 ATK-Talentcenter -Opbakning i bestyrelsen til at sende de 
udvalgte afsted.  
-Klubben vil dække transporten til 
samlingerne.  
-Klubben vil gerne sende atleter afsted uden 
trænere. Fint hvis de er med.  

Line vil måske tage 
med på nogle af 
samlingerne  

7 Trænertøj Trænere får en trøje fra Trimtex med Odense 
Atletik tryk! 
 

 

8 Træner kontrakter/aftaler Alle træneres kontrakter udløber nu her. 
Disse skal selvfølgelig fornyes.  

-Line laver ny aftale 
med ungdomstrænere 
(samt Racerunner-
trænerne)  
-Buster tager kontakt til 
seniortrænere 

9 DAF Award + årsmøde Det kunne være fint hvis bestyrelsen gik 
listen igennem og indstillede de personer der 
kunne være relevante. http://dansk-
atletik.dk/nyheder/nyheder-2019/2019/09-24-
hvem-skal-nomineres-til-aarets-daf-
awards.aspx 
Kort diskussion om, hvem der skal 
nomineres.  
 
Årsmøde - hvem skal med. Andreas tager 
med. Line tager nok med første dag. Der skal 
helst være to klubmedlemmer anden dag, da 
klubben har to stemmer.  

 

http://dansk-atletik.dk/nyheder/nyheder-2019/2019/09-24-hvem-skal-nomineres-til-aarets-daf-awards.aspx
http://dansk-atletik.dk/nyheder/nyheder-2019/2019/09-24-hvem-skal-nomineres-til-aarets-daf-awards.aspx
http://dansk-atletik.dk/nyheder/nyheder-2019/2019/09-24-hvem-skal-nomineres-til-aarets-daf-awards.aspx
http://dansk-atletik.dk/nyheder/nyheder-2019/2019/09-24-hvem-skal-nomineres-til-aarets-daf-awards.aspx
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10 Nyhedsmail til medlemmer 
 

Der skal sendes en nyhedsmail ud til 
medlemmerne om hjemmeside, elitekoncept, 
kontingent, tilskudsordning til stævner 
(bidrag til bro afgift!?) 
Og efterskoleprojekt  

Andreas sender mail  

11 Evt.  Der kan eventuelt indstilles et 
projekt/initiativ fra O.A. til Idrætsprisen: 
https://danskernesidraetspris.dk/nominer  
 

 

 
 

 
Plan for kommende bestyrelsesmøder 
 
Tid Sted 
07.11-2019 kl. 19 Klubhuset 
11.12-2019 kl. 19 Klubhuset  
 
Roller & ansvarsområder i bestyrelsen 
 
Rolle – navn – kontakt info Primære ansvarsområder 

Formand  
Buster Ådahl Damsted Nielsen – 23716193  
buster.aadahl@gmail.com  
 

• Kontakt til hovedforeningen 
• Eliteudvalget  
• Tilmelding til stævner 

Næstformand  
Anna Sofia Mikkelsen – 26855234 
annamm17@hotmail.com  
 

• Kontakt til hovedforeningen (hvis formanden ikke er ledig) 
• Kontakt til kasterne 

 

Kasserer  
Karsten Kjelde – 22339339 
kkrr@mail.dk  
 

 
• Økonomi 

 

Bestyrelsesmedlem 
Jacob Ilbjerg Stengaard - 23691549 
jacob@stengaardaps.dk  
 

• Kontakt til mellem/lang-gruppen 
• Bestyrelsesrepræsentant i DHL-styregruppe 
• Referent   
• Tilmelding til Tracks og Cross Nationals  

Bestyrelsesmedlem 
Marie Raun Knudsen – 40909110 
mthogersen@hotmail.com  
 

• Ekstern kommunikation  
• Hjemmesideansvarlig  

Bestyrelsesmedlem 
Cathrine Trodsøe 
trodsoee15@gmail.com  
 

• Fastholdelse af atleter mellem ungdomsgrupperne op til 
seniorgrupperne  

Bestyrelsesmedlem 
Henrik Lau – 30443114 
henrik@lund-lau.dk  
 

• Kontakt til masteratleterne (deres udvalg) 
 
 

Suppleant  
Taj Murmann – 31771869 
murmannhamr@gmail.com  

 

Suppleant  
Steffen Mertov – 22495301 
steffen@mertov.dk  

 

 

https://danskernesidraetspris.dk/nominer
mailto:buster.aadahl@gmail.com
mailto:annamm17@hotmail.com
mailto:kkrr@mail.dk
mailto:jacob@stengaardaps.dk
mailto:mthogersen@hotmail.com
mailto:trodsoee15@gmail.com
mailto:henrik@lund-lau.dk
mailto:murmannhamr@gmail.com
mailto:steffen@mertov.dk
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Klubansatte; rolle & ansvarsområder 
 
Rolle – navn – kontakt info Primære ansvarsområder 

Event- & Udviklingschef  
Andreas Jeppsen – 60557507 
jeppesen.atletik@ogf.dk  
 

• Udvikling og Events 
• Skole-OL 
• Kontakt til Racerunning 
• Stævneudvalget 
• Eliteudvalg 

Ungdomskoordinator  
Line Lykkehøj Albertsen – 20246585  
ungdom.atletik@ogf.dk  
 

• Ungdom,  
• Skole/klub-samarbejde  
• Udvikling af ungdomstrænere  
• Kontakt til børn, ungdom og forældre  
• Årshjul/plan 

 

mailto:jeppesen.atletik@ogf.dk
mailto:ungdom.atletik@ogf.dk

