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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: 13.03.2018 

Tid: 19:00 

Sted: OGFs klubhus, Stadionvej 43,  

DK-5200 Odense V 

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

 

#  Punkt fra dagsorden Beslutning  Ansvarlig 
og 

deadline 

Opfyldt 
(dato og 
ansvarlig) 

1 Ungdom Ungdomstræningen om onsdagen vil blive delt op 
mere hensigtsmæssigt. Afdelingen bliver fra nu 
opdelt til 3 grupper. 6-10 år, 11-13 år og 14-15 år. 
Dette er muligt da vi har fået flere trænere, og det 
er vi meget glade for. Vi ser gerne i fremtiden, at 
de også kan deles op på samme måde om 
mandagen.  
 
Egenbetalingen til VUS er blevet lagt på samme 
niveau, som sidste år. (900kr) 

  

2 
 

Økonomi Budgettet blev præsenteret, og vil blive justeret 
en smule efter nogle indspark fra de øvrige 
bestyrelsesmedlemmer.  
Bestyrelsen vil løbende blive orienteret om 
økonomien, og hvorvidt budgettet bliver fulgt.  

KK/RJ  

3 Klubudvikling Der blev fulgt op på klubudviklingsplanen, og 
uddelt ansvar til de kommende opgaver.  
Bestyrelsen planlægger at have en teamworking 
dag inden længe, hvor vi gerne skal lære at blive 
endnu bedre til at samarbejde.  

 
 
 
SC/MK 

 

4 Arbejdsopgaver for ansatte Der blev kigget nærmere på de ansattes 
arbejdsopgaver, for at diskutere, hvorvidt der er 
opgaver der skal ned-/op prioriteres.  
Dette vil igen blive taget op på næste møde, hvor 
de ansatte i samarbejde med bestyrelsen skal 
udvælge hvilke arbejdsopgaver der skal 
prioriteres fremover.  
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5 Kommunikationsstrategi Marie og Rasmus har op til dette bestyrelsesmøde 
arbejdet med kommunikationsstrategi for 
klubben. Dette arbejde blev resten af bestyrelsen 
orienteret om. Marie og Rasmus arbejder videre 
med dette, i håb om at få lavet en flerårig 
kommunikationsstrategi for klubben.  

  

6     

7     

8     

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 Sted 
17/4 kl. 19:00 Klubhuset 
22/5 kl. 19:00 Klubhuset 
 
 
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 
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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 funfact:  

 

Kvinder kan i gennemsnit holde på en hemmelighed i 47 timer og 15 minutter. 
 
- Bragt til jer af Marie Knudsen 
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