Bestyrelsesmødereferater for Odense Atletik/OGF

Referat

Bestyrelsesmøde for Odense Atletik/OGF
Formål med mødet: Planlægning, opfølgning og drøftelser af tiltag og aktiviteter i OA/OGF
Dato: 23/10 2018

Mødedeltagere: Andreas Jeppesen, Line Lykkehøj,
Jonathan Sydenham, Anna Mikkelsen, Sandra
Christensen, Henrik Lau, Karsten Kjelde, Rasmus
Jensen, Buster Nielsen, Marie Knudsen, Steffen
Mertov

Tid: 19.00
Sted: OGFs klubhus, Stadionvej 43,
DK-5200 Odense V

Mødeindkalder: Sandra Christensen
Mødereferat: Rasmus Jensen
Afbud:
#

Punkt fra dagsorden

Beslutning

1

Opfølgning på sidste møde

Forældreudvalg: Der har været afholdt et
forældremøde, hvor flere har vist interesse for
udvalget.
Sociale aktiviteter: Der er planlagt julefrokost d.
14 december.
Kettlebells: Vi har modtaget fint udarbejdet
materiale, og det er blevet besluttet at det
økonomiske råderum er der.
SportHouse: Andreas har snakket med Henning
Hansen fra SportHouse, som gerne vil lave et
opfølgende møde med os angående
klubudviklingen.

2

Økonomi

Vi har modtaget pengene fra Royal Run, som
ender i et pænt overskud.
Danmarksmesterskaberne løber lige op grundet
nogle for høje omkostninger.
Ellers ser økonomien lovende ud, vi ligger en
smule foran budgettet, som blev lagt i starten af
året.

3

Ungdom

Jonathan er begyndt i rollen som
ungdomskoordinator, samtidig med at Line bliver
kørt godt i stilling til sin barsel. Vi er meget
fortrøstningsfulde omkring forløbet.

Ansvarlig
og
deadline

Opfyldt
(dato og
ansvarlig)
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Mellem-/langdistance

Peter Glans har desværre valgt at skifte klub.
Dette betyder, at han ikke længere skal stille op
for Odense Atletik/OGF. Vi har haft en god
kommunikation med Peter, og vi kunne desværre
ikke finde en løsning sammen. Vi vil gerne sige
mange tak til Peter for de mange år sammen og
ønsker ham alt held og lykke på sin videre færd.
Det samme gælder Kasper Skov, som efter at
have boet længe i Jylland har valgt at skifte til
AGF, som også har en yderst skarp løbekultur. Vi
vil ligeledes gerne takke Kasper for de mange
gode år sammen og ønsker ham held og lykke.

5

Trænersituation

Vi har haft kontakt til mange mulige trænere. Det
har desværre endnu ikke været muligt at finde en
person der kan varetage en trænerposition. Vi
arbejder videre og vil tage kontakt til endnu flere
hurtigst muligt. Vi hører også gerne fra
medlemmerne i klubben, hvis de har forslag til
mulige trænere.
Inden længe vil der blive indkaldt til
trænersamtaler, hvor vi vil blive klogere på den
samlede situation, vi står i.

6

Skoleforløb i klubben

Vi fortsætter med cykelskolen, som allerede er
udsolgt for 2019. Så vi satser på endnu et
succesfyldt forløb igen.
Line har startet valgfaget op, og det går godt. Det
forventes, at vi vil gentage forløbet efter
sommerferien.
Jonathan vil starte Atletikskolen op i forbindelse
med fortræning til Skole OL i april og maj.

7

Kommunikationsstrategi

Marie og Rasmus har gransket i
kommunikationsstrategien, så den er helt up-todate. Det fysiske materiale, såsom flyers er blevet
nedprioriteret, da vi har valgt at bruge vores
ressourcer på hjemmesiden og Facebook.

8

Ansatte

Vi vil igen forsøge at kigge på de arbejdsopgaver,
de ansatte sidder med, og forsøge at optimere
deres arbejdstid endnu mere. Dette vil naturligvis
ske i samarbejde med de ansatte.

9

Evt.

Kontingentsatsen vil blive sat op inden nytår, så
hvis man ved, man skal være medlem hele næste
år, så er det ved at være på tide at få købt et helt
års kontingent.
Årsmøde i DAF: Vi sender et stort hold på syv
personer afsted til årsmødet i DAF. Vi glæder os
meget til at komme afsted og håber på endnu et
konstruktivt møde på tværs af foreningerne.
Videoer: Vi vil få udarbejdet nogle flere videoer
om klubben i stil med de forrige.
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Indkommen post

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
27/11 kl. 19:00
18/12 kl. 19:00

Sted
Klubhuset
Klubhuset

Roller & ansvarsområder i bestyrelsen

Navn – rolle – kontakt info

Formand
Buster Ådahl Damsted Nielsen – 2371 6193
buster.aadahl@gmail.com
Næstformand
Anna Sofia Mikkelsen Annamm17@hotmail.com
Kasserer
Karsten Kjelde –
kkrr@mail.dk

Primære ansvarsområder
Kontakt til info
Eliteudvalget og Træningslejr (gruppe af disciplintrænere)
Tilmelding til stævner
Kontakt til hovedforeningen
Kontakt til hovedforeningen (hvis formanden ikke er ledig)
Tirsdagsspisning
Kontakt til kasterne
Økonomi

Bestyrelsesmedlem
Sandra Christensen – 2713 6231
Sandrachristensen10@gmail.com

Kontakt til stangspringerne
Sociale/Fest-udvalget
Intern kommunikation

Bestyrelsesmedlem
Marie Raun Knudsen – 4090 9110
mthogersen@hotmail.com

Kontakt til mellem/langdistance løberne
Ekstern kommunikation ud fra bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem
Henrik Lau –
henrik@lund-lau.dk

Bestyrelsesrepræsentant i DHL-styrgruppen
Kontakt til masters atleterne (deres udvalg)

Bestyrelsesmedlem
Rasmus Jensen – 2142 4084
rasmusfranorden@hotmail.com

Kontakt til sprinterne
Webmaster

Suppleant
Taj Murmann – 3177 1869
murmannhamr@gmail.com
Suppleant
Steffen Mertov – 2249 5301
steffen@mertov.dk
Klubansatte; rolle & ansvarsområder

Navn – rolle – kontakt info

Event- & Udviklingschef Andreas Jeppsen
6055 7507 – jeppesen.atletik@ogf.dk

Ungdomskoordinator Line Lykkehøj Albertsen
2024 6585 –

Primære ansvarsområder
Udvikling og Events,
Skole OL,
Skole/Klub-samarbejde,
Kontakt til Racerunning
Stævneudvalget
Ungdom,
Skole/Klub-samarbejde,
Udvikling af ungdomstrænere
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Kontakt til børn, ungdom og forældre – Fokus på forældre

Dagens fun fact tema: De Olympiske Lege (tilsat en knivspids udbytteskat)
De olympiske lege kan spores helt tilbage til 766 f.Kr. De moderne lege startede som
bekendt i 1896 i Athen. Her deltog 241 atleter fra 14 nationer i 43 discipliner. Det er
en del mindre storslået end de lege vi kender fra nutiden. Ved OL i Rio i 2016 var der
208 deltagende nationer. Det Olympiske stadion som blev opført i forbindelse med
OL i London i 2012 kostede alene 758 mio. dollars. Omregnet er det næsten 5 mia.
kr. Hvilket er ca. 39% af hvad det danske skattevæsen blev snydt for i udbytteskat.
-

Bragt til jer af Rasmus Jensen
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