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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: 25/9 2018 

Tid: 19.00 

Sted: OGFs klubhus, Stadionvej 43,  

DK-5200 Odense V 

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

 

#  Punkt fra dagsorden Beslutning  Ansvarlig 
og 

deadline 

Opfyldt 
(dato og 
ansvarlig) 

1 Økonomi Karsten har fremlagt det foreløbige årsregnskab.  
Vi følger budgettet ganske fint indtil videre, og 
der er ikke nogle poster der springer i øjnene.   

  

2 
 

Klubudvikling Udvalg: 
Forældreudvalget eksisterer ikke nu, men Line 
arbejder på det, og har på nuværende tidspunkt 
fundet én interesserert forældre. Dette udvalg 
forventes at blive etableret i slutningen af 
oktober. 
Ungdomsudvalget eksisterer heller ikke nu. Men 
det kommer det ikke til. Vi har valgt at ansvaret 
for at sikre sociale aktiviteter for de yngre 
ungdommer går til forældreudvalget. Ansvaret for 
at sikre sociale aktiviteter til de ældste 
ungdommer går til Udvalget for Sociale 
Aktiviteter.  
Udvalget for Sociale Aktiviteter har tidligere 
været godt i gang. Vi forsøger at få nogle flere 
aktive kræfter ind i dette udvalg, for at få 
udvalget op og køre for fulde hammer igen.  
Talent- og Eliteudvalget eksisterer, og består af 
disciplintrænerne. Der indkaldes i oktober til 
møde i eliteudvalget, hvor opsætningen af 
udvalget skal udsættes.  
 
Teambuilding: 
Der bliver afholdt teambuilding den 3. november 
2018. Her vil både bestyrelsesmedlemmer, 
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suppleanter, og ansatte få muligheden for at være 
med.  
 
Oplæg til rekruttering af trænere og udvikling 
af nuværende trænere: 
Line har præsenteret sit bud på, hvordan vi skal få 
flere ungdomstrænere, og uddanne dem. Dette vil 
blive iværksat hurtigst muligt.  

3 Ungdom Der kommer et skriv om, hvem der skal overtage 
barselsvikariatet. Det vil komme ud inden længe, 
så alle i klubben ved hvad der skal ske når Line er 
på barsel.  
Der er planlagt en tur til Vejen aktivitetscenter, og 
vi har godkendt et budget for turen.  

  

4 Evaluering af arbejdsmiljøet i 
bestyrelsen, og 
bestyrelsesmøderne 

Vi har på dette møde valgt at drøfte møderne og 
arbejdsmiljøet for bestyrelsen. Vi tog en lang 
snak om, hvad der gik godt, og hvad der kunne 
forbedres. Vi mener at vi har fundet nogle 
elementer, som er helt centrale for at 
arbejdsmiljøet bliver optimalt i bestyrelsen. 
Fejring af løste opgaver, Kammeratskab i form af 
at hjælpe hinanden med arbejdsopgaverne,  
klargøre hvilke arbejdsopgaver der mangler, 
bedre styring af bestyrelsesmøderne herunder skal 
bestyrelsen anvende punkterne O(orientering), 
B(beslutning) D(drøftelse), samt der skal sættes 
tid på disse punkter.   
Vi ser frem til endnu flere gode møder i 
bestyrelsen fremover.  
I starten af næste år vil vi igen evaluere 
arbejdsmiljøet. 

  

5 Indkommen post Martin Grønne har fremlagt et ønske om 
kettlebells i klubben. Martin vil lave en mindre 
fremlæggelse, hvorefter det vil blive vurderet 
hvorvidt disse skal indkøbes. 

  

6 Evt. Presseansvarlig: Vi vil forsøge at finde en 
presseansvarlig i klubben, som kan håndtere 
kommunikationen med pressen.  
 
Årsmøde DAF: Der er årsmøde i DAF den 
27/28. oktober. Der vil blive sendt en mindre flok 
afsted.  
 
Fællesskab: Der skal findes nye måder at styrke 
fællesskabet på blandt klubbens medlemmer.  
 
Trænere: Vi leder efter 2 nye springtrænere, og 
en sprinttræningskoordinator, som kan få 
træningerne i disse to grupper op på maksimal 
kapacitet.  

  

7     
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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 
23/10 kl. 19:00 Klubhuset 
27/11 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 

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 Udvikling og Events,  

mailto:buster.aadahl@gmail.com
mailto:Annamm17@hotmail.com
mailto:kkrr@mail.dk
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6055 7507 – jeppesen.atletik@ogf.dk  
 

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 stats: Tal på sport 

 

Der er registreret 333 atletikanlæg i Danmark ifølge DST.dk. Der findes derimod kun 
29 skøjteanlæg. Men endnu værre står det til med Curling, der blot har 4 anlæg 
fordelt i hele kongeriget. I 2014 var der 23.190 registrerede atletikudøvere i 
Danmark. I 2017 var det tal faldet helt ned til 10.392 atletikudøvere. Fitness udøvere 
er i mellemtiden steget fra 165.073 udøvere, til hele 216.706 udøvere. Den største af 
alle sportsgrene er dog stadig fodbold med 374.403 udøvere i 2014, og et fald til 
358.266 udøvere i 2017.  
 
- Bragt til jer af Rasmus Jensen 

 

mailto:jeppesen.atletik@ogf.dk

