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#

Punkt fra dagsorden

Beslutning

1

Opfølgning på sidste møde

-

2

Økonomi

-

3

Ungdom

-

-

Ansvarlig
og
deadline

Opfyldt
(dato og
ansvarlig)

Vi arbejder fortsat på at finde en koordinator
til sprinttræningen og en springtræner.
Der kommer en mail ud i løbet af ugen
omkring kontingentstigningen.
Vi har haft en håndfuld fra klubben afsted til
årsmødet, hvor vi blev præsenteret for den
gang, forbundet har lagt for dagen. Vi var
positivt stemte efter årsmødet, hvor der bl.a.
blev afsløret nyt logo for forbundet.
Karsten har gennemgået regnskabet for året
indtil videre ift. budgettet. Meldingen er, at
det er en meget sund økonomi, som stort set
følger det budget, som blev lagt i starten af
året.
Vi har kig på nogle investeringsmuligheder
ift. den pengereserve, vi har i banken.
Ungdomstrænere og andre der har kontakt i
klubbens regi med børn og unge under 15 år,
skal have gyldig børneattest. Proceduren
gennemføres via e-boks og Nem-ID.
Bestyrelsen opfordrer ungdomstrænerne mv
til altid at følge proceduren så snart politiets
anmodning lander i deres e-boks og derved
undgå automatisk afslag - klubben vil nødig
miste trænere af denne grund.
Vi har lidt pladsmangel til
ungdomstræningen. Indtil videre har dette
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-

kunne løses ved at lave en del af træningen
udendørs. Vi arbejder på at udnytte arenaen
bedst muligt, samt tilegne os en smule mere
plads.
Konceptet for Nålestævnerne er ændret, så
DGI ikke længere står for det, og der vil kun
blive delt nåle og diplomer ud én gang om
året.

4

Udviklingsplan

-

Vi vil lave en gennemgang af punkterne for
2018, og starte på planlægning af Q1 2019.

5

Bestyrelsessammensætning

-

Om 3 måneder er der generalforsamling,
nærmere bestemt den 19/2 2019 (officiel
indkaldelse vil komme i løbet af december).
Dette betyder, vi skal finde ud af hvem der
bliver, og hvem der stopper. Sandra, som
ikke er på valg, har meldt ud, at hun desværre
ikke kan fortsætte grundet flytning. Dette
betyder, at vi har formanden, tre
bestyrelsesmedlemmer, samt én suppleant på
valg.
Vi vil forsøge at klarlægge, hvilke
kompetencer vi leder efter hos evt.
indtrædende i en ny bestyrelse efter
generalforsamlingen. Dette er naturligvis i
forhold til de arbejdsopgaver, vi vurderer er
vigtigst i løbet af de kommende år. Dette
skulle gerne gøre det mere attraktivt at
deltage i bestyrelsesarbejdet. Vi sigter efter
en gennemskuelig arbejdsfordeling samt et
godt arbejdsmiljø.

6

Masters

-

Mastersudvalget har holdt møde og ønsker at
afholde første runde af mastersturneringen i
2019 på Odense Atletikstadion. Dette vil vi
og stævneudvalget kigge nærmere på.
Der er også udtrykt ønske om at starte nogle
fællestræninger for masters i klubben. Dette
initiativ, synes vi, lyder meget interessant og
håber, det vil lykkes.

-

7

Udmeldelser

-

Vi i bestyrelsen har drøftet, hvordan vi
fremover skal håndtere udmeldelser i
klubben. Det er stadig på tegnebrættet, og der
vil komme en mere klar udmeldelse efter
bestyrelsesmødet den 18/12.

8

Teambuilding

-

Vi har evalueret og er glade for den
teambuilding, vi har været igennem. Vi vil
kigge på om der skal arbejdes med et videre
forløb senere. Evt. med den nye bestyrelse
efter generalforsamlingen i februar.

9

Kommunikation

-

Vi arbejder på at få en ny
medlemsundersøgelse i gang, så vi præcist
kan finde ud af, hvad klubbens medlemmer
synes om medlemskab af Odense Atletik.
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-

Vi har noteret de begivenheder, som vil være
interessante at dele på klubbens facebookside
for de næste måneder.

10

Ansatte

-

Vi har gennemgået Andreas’ kontrakt, hvor
formålet har været at prioritere
arbejdsopgaverne mere fordelagtigt.

11

Evt.

-

Der er åbent for tilmelding til Skole OL, og
der er allerede flere skoler, der har tilmeldt
sig.
Vi har fundet nogle stopklodser til 60m ovre i
arenaen, så det nu snart er muligt at afholde
konkurrencer.
Vi er i gang med ansøgninger om støtte til
vores skoleforløb frem til 2020.
Vi har fået lov til at arrangere DM i
kastemangekamp i 2019.

-

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
18/12 kl. 19:00
22/1 2019 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
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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
Kontakt til børn, ungdom og forældre – Fokus på forældre

Dagens fun fact:

Det er ikke nogen hemmelighed, at kvinder taler mere end mænd – men 13.000 ord
mere i gennemsnit er den mest præcise måling nogensinde. En gruppe amerikanske
forskere mener, at forskellen skyldes et protein i hjernen kaldet ‘Foxp2' (eller
“sprogproteinet”), som generelt findes i højere niveauer hos kvinder end hos mænd.
Forskerne har også kunne fastslå, at der findes individuelle forskelle i proteinniveauet
fra kvinde til kvinde – og at kvinderne med de højeste niveauer af Foxp2 er dem, der
taler mest.
-

Bragt til jer af Marie Knudsen
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