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: 17.04.2018

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

Tid: 19:00
Sted: OGFs klubhus, Stadionvej 43,

Mødeindkalder: Sandra Christensen

DK-5200 Odense V

Mødereferat: Rasmus Jensen
Afbud: Andreas Jeppesen, Line Lykkehøj
#

Punkt fra dagsorden

Beslutning

1

Økonomi

Karsten har arbejdet videre med budgettet. Indtil
videre følger vi budgettet som planlagt over stort
set hele linjen.

2

Cykelskolen – med atletik

Rasmus Jensen er blevet ansat til at varetage
cykelskolen indtil sommerferien. Dette har været
nødvendigt, da de øvrige ansatte er blevet presset
på tiden, da andre opgaver er blevet prioriteret
højere i den indeværende sæson.

3

Procedurer og kommissorier

Efter at have udskudt det nogle møder, har vi
godkendt vores procedurer og kommisorier for de
forskellige områder i klubben. Disse vil komme
på hjemmesiden i løbet af i år. Når de bliver lagt
op opfordres folk til at læse disse.
Udover dette, så har Sandra nedskrevet en
forventningsafstemning for bestyrelsens
medlemmer, som blev godkendt på mødet.

4

Udviklingsplanen

Der er blevet fulgt op på de punkter der er blevet
klaret. Der er enkelte punkter vi er bagud med,
men disse er mandsopdækket.

5

Teambuilding for bestyrelsen

Bestyrelsen skal i gang med teambuilding engang
i juni, så vi kan lære hinandens stærke og svage
sider, endnu bedre at kende. Sandra og Marie står
for planlægningen, og har taget kontakt til
forskellige firmaer der afholder sådanne forløb.

Ansvarlig
og
deadline

Opfyldt
(dato og
ansvarlig)
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6

Busaftale

Vi leder aktivt efter et busselskab der kan
imødekomme vores forventninger. Dette skulle
gerne være klaret inden den indledende runde i
DT, så vi kan komme land og rige rundt i 2018,
og fremover.

7

Royal Run

Vi har været nødsaget til at søge efter ekstra
arbejdskraft i dagtimerne til Royal Run, grundet
et for højt arbejdspres på Andreas, og manglende
rutine på løbskontoret. Andreas har selv været i
dialog med flere mulige kandidater, og det er
blevet besluttet at Klaus Winther skal komme og
hjælpe til på kontoret.
Dette vil helt sikkert hjælpe til med, at få indfriet
det høje potentiale løbet har.

8

Seniortrænersamtaler

Buster er i gang med at tage den årlige samtale
med de forskellige seniortrænere.

BN/SC
19/5

BN

9
10

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
22/5 kl. 19:00
21/6 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)
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Bestyrelsesmedlem
Rasmus Jensen – 2142 4084
rasmusfranorden@hotmail.com

Kontakt til sprinterne
Webmaster
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 kontroversielle fact:
Kvindernes 100m’er verdensrekord er sat af Florence Griffith Joyner, og er på
10,49s. Vinden på dette løb blev noteret som 0,0 m/s. Samtidig med løbet blev der i
trespring noteret vindstød på op mod 7,0 m/s.
Video af løbet så man selv kan vurdere, hvorvidt verdensrekorden er gældende:
https://www.youtube.com/watch?v=Mrt9yZL8dbI
-

Bragt til jer af Rasmus Jensen
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