
 Bestyrelsesmødereferater for Odense Atletik/OGF 

Side 1 af 2 

 

Referat                                   
          

Bestyrelsesmøde for Odense Atletik / OGF  
Formål med mødet: Planlægning, opfølgning og drøftelser af tiltag og aktiviteter i OA/OGF 

Dato: 7/11-2019 

Tid: Kl. 19  

Sted: OGF’s klubhus, Stadionvej 43,  

DK-5200 Odense V 

Mødedeltagere: Buster Nielsen, Karsten Kjelde, 
Anna Mikkelsen, Henrik Lau, Jacob Ilbjerg 
Stengaard, Andreas Jeppesen, Line Lykkehøj, 
Marie Raun Knudsen, Cathrine Trodsøe 
 
Mødeindkalder: Anne Sofia Mikkelsen 
 
Mødereferat: Jacob Ilbjerg Stengaard  
 
Afbud: Andreas Jeppesen, Line Lykkehøj og Marie 
Raun Knudsen 

 

#  Punkt fra dagsorden Diskussion / Beslutning Arbejdsopgaver, 
ansvarlige og deadlines 

1 
 

Økonomi -Kontigentbetalingerne begynder at komme ind, og 
der bliver efterhånden bedre styr på det. Stadig en 
del arbejde at gøre, før der er endelig styr på det. 
 
Budget for 2020 fremlægges  
-Nye regler for kørsel tilskud skal færdiggøres før 
årsskiftet, hvor elitepolitikken også træder i kraft..   

Karsten arbejder videre med 
kontigentbetalingerne  

2 Udviklingsplanen -Hovedpunkter i nytænkning af 
kommunikationsstrategien fremlægges af Jacob 
-Cathrine har arrangeret møde med Line for at 
diskutere fastholdelsesstrategi.  
-Anna: De overordnede mål for klubben i den 
nuværende udviklingsplan er svære at følge, så de 
skal ”forsimples” og deles ud på de forskellige 
områder. Vil bruge udviklingsplanen som ledetråd 
og ikke som en udførlig plan.  

Jacob arbejder videre med 
nogle af 
kommunikationspunkterne.  
Cathrine mødes med Line og 
arbejder videre fastholdelse.  
 

3 Generalforsamling Forslag om den 4. februar som dato for 
generalforsamling   

Prøve at finde en ny 
kandidat til bestyrelsen.  
 
Datoen skal tjekkes op med 
både hovedforeningen og de 
ansatte på kontoret.  

4 Nyt fra stævneudvalget -Store stævner i 2020: Store DM både inden- og 
udendørs 
-Dertil kommer de to store arrangementer Royal 
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Run og DHL.  
-De små fredagsstævner bliver afskaffet. Hvis de 
forskellige grupper vil have ministævner, må de 
selv tage initiativ.   

5 DHL-kontrakt til 
godkendelse 

Bestyrelsesmedlemmerne godkender de 
forhandlede vilkår med hovedforeningen.   

 

6 Royal Run repræsentant Der skal findes en fra klubben, der kan 
repræsentere klubben i styregruppen.   

Jacob forhører sig rundt 
omkring  

7 Pallasspelen ungdomstur 
 

Det er blevet forslået, at ungdommen i klubben kan 
tage til Pallasspelen vinteren 19/20. Vestdanske 
indendørs ligger dog samme weekend.  

 

8 Universiade-støtte (Jacob ikke til stede)  
Det er blevet besluttet at yde økonomisk støtte til 
de to atleter, der var afsted til Universiaden i 
sommers. Støtten lægges på samme niveau som ved 
sidste Universiade.    

 

 
 
Plan for kommende bestyrelsesmøder 
 
Tid Sted 
11/12-2019 kl. 19  Klubhuset 
16/01-2020 kl. 19  Klubhuset  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


