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
Mødedeltagere: Buster Nielsen, Karsten Kjelde,
Anna Mikkelsen, Marie Raun Knudsen, Henrik Lau,
Jacob Ilbjerg Stengaard, Andreas Jeppesen, Jonathan
Sydenham

Dato: 5/3-2019
Tid: Kl. 19.15
Sted: OGFs klubhus, Stadionvej 43,
DK-5200 Odense V

Mødeindkalder: Anne Sofia Mikkelsen
Mødereferat: Jacob Ilbjerg Stengaard
Afbud:

#

Punkt fra dagsorden

Beslutning

1

Konstituering

- Anne Sofia Mikkelsen udnævnt til næstformand
(Buster foreslår)
- Der mangler stadig et medlem i bestyrelsen.
Dette arbejdes der videre med at finde.
- Jacob overtager kontakten til mellem/lang,
intern kommunikation i bestyrelsen og bliver
DHL-ansvarlig
- Rasmus Jensen som webmaster - muligvis
Marie i stedet for?
- Marie vedbliver med at være SoMe-ansvarlig
(mangler endnu at få tilgang til Instagram-konto,
Buster vil rykke)
- Lau har kontakten til veterangruppen

Ansvarlig
og
deadline

Opfyldt
(dato og
ansvarlig)

Forventninger:
-En præsentation af de enkeltes forventninger til
det kommende års bestyrelsesarbejde.
-Jacob vil som nyt medlem have særlig fokus på
at informere om DHL-arbejdet, se på
transportomkostninger og hjælpe med forslag til
en mere klar elitepolitik
2

Økonomi

-Regnskabet blev godkendt ved
generalforsamlingen, og det så rigtig fint ud
Budget for 2019
- Indtægtskilden ”Diverse
aktiviteter/arrangementer” skal sættes ned fra
50.000 til 25.000
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- Indtægtskilden
”Sponsorindtægter/Bandereklamer” skal
opjusteres (går ca. ud med nedjusteringen af
indtægter fra stævner og arrangementer)
- Der er budgetteret med et overskud på 7000 kr
3

Ungdom

Martin Grønne stopper, Steffen overtager, også
helst om onsdagen (evt med assistance).
- Mangelfuld træneropbakning til de unge atleter
til stævner:
- Løses delvis ved at få nogle af forældrene, der
har en gymnastik, løb eller atletikbaggrund med
som trænere med henblik på opkvalificering
- Svært at få ungdomstrænere til at binde sig flere
måneder i forvejen men der er en håndfuld, der
gør
- Jonathan præsenterer et udkast til en
Børnepolitik i klubben. Denne gennemgås til
næste møde.

4

Nyt Fra Andreas

Klubtur, VM Cross d. 30/3
Andreas vil gerne lave en fælles klubtur og lave
en Odense Atletik-heppezone
Klubben vil betale halvdelen af startpengene for
medlemmer, der vil stille op i motionsløbet
Skole OL Cross
Foreløbigt er det den 26/3 i stedet for - hjælpere
skal bruges
En enkel skole har tilmeldt sig
DHL
- Dialog med kommunen om opsætning af telte på
Engen (brug af pløkker)
- Sandsynligvis skal Fyns Serviceudlejning stå for
borde/stole-opsætning
- Camp-selv-området skal laves om til store
lejetelte
Løbetræningsprojekt
-Samarbejde med Gregersen og Fabech (og
muligvis ORC) omkring
firmatræningsprogrammer, måske i forbindelse
med DHL
DM K5K udfordring
Der er sket en ændring pga. VM-Rottweiler, der
havde booket stadion. SÅ DM K5K bliver ikke i
Odense
UCL
UCL har taget kontakt til klubben for at få lavet et
arrangement på skolen
Eliteudvalg
- Jonas Birkkjær, Andreas Jeppesen & muligvis
Karsten kunne sidde i dette udvalg
- Snakkede om en struktur, hvor der er forskellige
støttekrav, men hvor der samtidig skal foreligge
en årsplan for eliteatleten
Royal Run Delight
- Dialog med Storms Pakhus
- Det bliver ikke et betalingsløb, hvor klubben
skal tjene penge, mere for profileringen
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Træningslejr i Växjö

5

Nyt fra Formanden

Trænersituation
-Sonni er stoppet
- Lars Nielsen har overtaget sprintgruppen
- Møde med Martin Eisemann de Almeida
Kursustilbud
DHL
- Der er kommet mange ansøgninger
- Kandidatudvælgelse den 13/3
- Udvælgelse den 20/3

6

Kommende aktiviteter

DM lang cross i Roskilde den 9/3
VM i Aarhus den 30/3

7

Evt.

Ikke noget

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
9/4-2019 kl. 19.15
9/5-2019 kl. 19.15

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 – 2685 5234
annamm17@hotmail.com

Primære ansvarsområder
Kontakt til info
Kontakt til hovedforeningen
Eliteudvalget
Tilmelding til stævner
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
Intern kommunikation i bestyrelsen

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

Ekstern kommunikation ud fra bestyrelsen

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

Kontakt til masters atleterne (deres udvalg)

Suppleant
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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

Primære ansvarsområder

Ungdomskoordinator
Line Lykkehøj Albertsen – 2024 6585 (Barsel)
Jonathan Sydenham
Ungdom.atletik@ogf.dk

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

Udvikling og Events,
Skole OL,
Kontakt til Racerunning
Stævneudvalget

Årshjul/plan
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