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: 21/6 2018

Mødedeltagere: Andreas Jeppesen, Buster Nielsen,
Anna Mikkelsen, Sandra Christensen, Marie
Knudsen, Henrik Lau, Karsten Kjelde, Rasmus
Jensen

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

Mødeindkalder: Sandra Christensen
Mødereferat: Rasmus Jensen
Afbud: Line Lykkehøj

#

Punkt fra dagsorden

Beslutning

1

Thorvald-Ellegaard Arena

Der mangler stadig el-tid, ”stopklodser” og
sikkerhedsværn i TE-Arenaen. Vi har drøftet med
Idrætsparken, muligheden for at yde et tilskud, for
at få skudt processen i gang, mod at få nedsat
lejeomkostningerne. Vi er i forhandling med
Idrætsparken for at finde en favorabel løsning for
begge parter.

2

Økonomi

Økonomien ser sund ud. Vi er fortsat foran på
enkelte poster, mens vi på andre poster, er
”bagud”. Det ser ud til, at vi kommer til at spare
lidt på kørslen i år. Der vil blive udarbejdet en
underskriftscirkulær.

3

Teambuilding

Planen er at teambuilding vil blive den 1
september. Der bliver fulgt op på dette i løbet af
sommeren.

4

Timefordeling ansatte

I samarbejde med de ansatte vil der blive lavet en
prioritering af arbejdsopgaverne. Formålet er, at
det skal blive lettere for de ansatte at prioritere
deres opgaver, hvis de kommer under tidspres. Vi
vil se på muligheden for at lave timetracking af
arbejdstiden.

5

Senior DM – Uge 33

Andreas er godt i gang med at planlægge DM. Vi
ser frem til at få en masse god atletik på
hjemmebane. Vi får brug for en masse hjælpende

Ansvarlig
og
deadline

Opfyldt
(dato og
ansvarlig)
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hænder, og vi glæder os til at afholde dette
stævne.
6

DHL

Vi har drøftet ressourceforbruget ift. Royal Run
og DHL. Vi vil forsøge at optimere ressourcerne
til DHL. Dette vil ske ved, at vi gør
arbejdsfordelingen tydelig blandt de ansatte på
kontoret.

7

Indkommende post

Triatlonklubben har bedt om vores hjælp til VM
multisport – festival. Her er der mulighed for at
tjene til klubben. Vi vil forsøge at sende nogle
folk afsted.
Vi har ligeledes fået et tilbud om, at sælge
fyrværkeri mellem jul og nytår, som vi vil kunne
tjene på. Er der medlemmer der ønsker at gøre
brug af denne mulighed, så bedes de tage kontakt
til et bestyrelsesmedlem.

8

Evt.

Der er et ønske om en aftermovie til DM. Vi vil
gøre brug af vores ”husgrafiker” Anders til dette
projekt.

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
28/8 kl. 19:00
25/9 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

Kontakt til sprinterne
Webmaster
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rasmusfranorden@hotmail.com

Cykelskolen – med atletik

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
Kontakt til børn, ungdom og forældre – Fokus på forældre

Dagens fun fact: Tema; Fyrværkeri
Fyrværkeri blev opfundet af kineserne tilbage i det 9’ende århundrede. Der er en
særskilt lovbekendtgørelse omhandlende ”Fyrværkeri og andre pyrotekniske
artikler”. Det tager 2 dage på kursus, og 9.375kr at blive autoriseret scenefyrværker.
For at blive festfyrværker kræver det 3 dages kursus, og 17.500kr.
Uddannelsesguiden fortæller ”Det er meget svært at leve af jobbet som festfyrværker
alene. Som regel må fyrværkere supplere deres indkomst med andet arbejde”.
Salg af fyrværkeri er lovligt fra og med 15. til og med 31. december. Affyring af
fyrværkeri er kun lovligt fra 27. december til og med 1. januar.
-

Bragt til jer af Rasmus Jensen
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