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Referat                                   
          

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

Dato: 28/8 2018 

Tid: 19.00 

Sted: OGFs klubhus, Stadionvej 43,  

DK-5200 Odense V 

Mødedeltagere: Andreas Jeppesen, Line Lykkehøj, 
Anna Mikkelsen, Sandra Christensen, Marie 
Knudsen, Henrik Lau, Karsten Kjelde, Rasmus 
Jensen, Buster Nielsen, Taj Murmann, Steffen 
Mertov 
 
Mødeindkalder: Sandra Christensen 
 
Mødereferat: Rasmus Jensen 
 
Afbud: 

 

#  Punkt fra dagsorden Beslutning  Ansvarlig 
og 

deadline 

Opfyldt 
(dato og 
ansvarlig) 

1 Ungdom Der er blevet afholdt Atletikcamp, som har været 
en stor succes. Der blev endda udsolgt, og der 
kom børn ude fra, som deltog. Line tager fat i de 
personer, som har hjulpet, og sørger for de bliver 
belønnet passende. 
 
Ungdomstræningen er startet igen, og der var 
over 100 børn, der trænede på stadion på én gang, 
ved den første træning. Dette tester dog vores 
trænerkapicitet, og vi er derfor igen på udkig efter 
nye ungdomstrænere. Mener man, at man går med 
en ungdomstræner i sig, så tag fat i Line. Det vil 
vi alle blive meget glade for. 
 
Efter indstillet forslag har vi genovervejet 
beslutningen, om hvorvidt man skal sove på skole 
til bl.a. Danmarksmesterskaberne for Ungdom 
(DMU). Det er blevet besluttet, at vi fortsat sover 
på skole, når det er muligt. Dette skyldes bl.a. 
troen på, at det skaber større og bedre 
sammenhold, blandt de deltagende atleter.  

LL  

2 
 

Barsel – Line Vores kære ansatte Line venter barn og skal 
dermed på barsel. Line går på barsel den 8. 
november. Vi er derfor i gang med at finde en 
afløser til Line i den periode, hvor hun er på 
barsel. Barselsvikariatet vil blive med 1 måneds 
oplæring fra oktober. Line er på barsel frem til og 

AM/BN  
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med juni 2019.  
Inden længe vil der blive afholdt samtaler med 
kandidater til vikariatet.  

3 Timeforbrug ansatte Andreas er begyndt at lave timetracking over sit 
timeforbrug jf. hans virke i klubben. Dette skal 
hjælpe os i bestyrelsen og Andreas til at finde en 
god og sund arbejdsform.  
Vi arbejder videre med at finde en holdbar 
løsning og ønsker at fortsætte med at analysere 
timeforbruget blandt de ansatte i klubben.  

  

4 Danmarksmesterskaberne DM er afholdt, og det blev en stor succes. Det var 
i sandhed fantastisk at se de mange atleter og 
hjælpere på stadion, som var med til at skabe et 
helt uovertruffet mesterskab. En stor ros til 
stævneudvalget skal der også lyde, som virkeligt 
viste sig frem på flotteste vis. Tillykke til alle de 
ny kårne danske mestre, og alle andre der 
brillerede i weekenden. 

  

5 Økonomi Karsten har gennemgået regnskabet for 
bestyrelsen. Vi følger budgettet nogenlunde indtil 
videre. De store indtægter og omkostninger ligger 
som altid sidst på året og kan være svære at spå 
om på nuværende tidspunkt. Ikke desto mindre så 
ser det stabilt ud indtil videre.  

  

6 Klubudvikling Vi halter på nogle områder og skal til at have godt 
fat i klubudviklingen igen her efter sommerferien.  

  

7 Kommunikation Marie holder godt gang i vores offentlige 
facebookside, hvor der for tiden har været fyldt 
med en masse gode opslag. Der kommer endnu 
flere her det næste stykke tid.  

  

8 Teambuilding Marie og Sandra finder en ny dato til 
teambuilding.  

  

9 DHL DHL er overstået, og vi vil gerne takke alle de 
frivillige, som har gjort det til endnu en succes. 
16.855 deltagere var med til at skabe liv og glæde 
i Odenses gader.  

  

10 Street-Atletik Den 6. oktober vil vi forsøge os med den første 
udgave af street-atletik i Odense. Dette vil foregå 
på Borgernes Hus 2. sal. Her vil vi forsøge at 
fremvise discipliner som sprint og hækkeløb.  

  

 
 

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 
25/9 kl. 19:00 Klubhuset 
23/10 kl. 19:00 Klubhuset 
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Roller & ansvarsområder i bestyrelsen 
 

Navn – rolle – kontakt info Primære ansvarsområder 
Formand  
Buster Ådahl Damsted Nielsen – 2371 6193  
buster.aadahl@gmail.com  

Kontakt til info 
Eliteudvalget og Træningslejr (gruppe af disciplintrænere)  
Tilmelding til stævner 
Kontakt til hovedforeningen  

Næstformand 
Anna Sofia Mikkelsen -  
Annamm17@hotmail.com  

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

Kasserer  
Karsten Kjelde –  
kkrr@mail.dk  
 

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

Udvikling og Events,  
Skole OL,  
Skole/Klub-samarbejde,  
Kontakt til Racerunning 
Stævneudvalget 

Ungdomskoordinator Line Lykkehøj Albertsen  
2024 6585 –  
 

Ungdom,  
Skole/Klub-samarbejde,  
Udvikling af ungdomstrænere  
Kontakt til børn, ungdom og forældre – Fokus på forældre 

 

Dagens fun fact: DHL-stafetten 

 

16.855 personer løb/gik 5km ved dette års udgave af DHL-Stafetten i Odense. Det vil 
sige at der samlet er blevet tilbagelagt 84.275km over de tre dage. Det svarer til at 
løbe mere end 2 omgange rundt om jorden.  
 
- Bragt til jer af Rasmus Jensen 
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