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Referat  

Generalforsamling                                    

          
 

Dato  4/2-2020 

Tid  Kl. 19.00 

Sted  OGF’s klubhus, Stadionvej 43, DK-5200 Odense V 

 

Antal medlemmer til stede: 44  
 

1. Valg af dirigent  

- Niels Larsen vælges som dirigent.  

 

2. Valg af to stemmetællere  

- Berit Jensen og Jonas Birkkjær vælges som stemmetællere.  

 

3. Bestyrelsens beretning til godkendelse  

- Formanden sætter fokus på de individuelle resultater, der er opnået i klubben i løbet af 2019, 

herunder Laura Valgreen, Emil Mikkelsen, Toke Jørgensen, Kristel Walther (kval til de paralympiske 

lege) og Andreas Lommer (verdensrekord med babyjogger)   

- Klubrekorder: 4x400m., Anna Mikkelsen, Marie Aagaard, Caroline Eckert  

- Formanden takker de forskellige trænere og gruppekulturen for at tage godt imod nye medlemmer  

- Masteratleterne 45+ vandt igen holdguld 

- Antallet af ungdommere er voksende, og der er flere starter til diverse stævner - Stor tak til 

ungdomstrænerne  

- Michael Nielsen er blevet ansat på kontoret til at organisere DHL og Royal Run.  

- Ny hjemmeside er oppe og køre, og ny medlemsadministration er implementeret. Dette frigiver 

forhåbentligt noget tid for Andreas Jeppesen til at have mere fokus på fondsansøgninger m.m.  

- Der har været meget debat om efterskoleprojektet, som endte med at blive flyttet, så tribunen ikke 

ændres lige nu.     

- Husk at være gode ved hinanden!  

 

- Medlem:  

Vil gerne have en mere detaljeret beskrivelse af bestyrelsesmedlemmernes roller samt de 

fastansattes.  

Bestyrelsesmedlem:  

Vi vil gerne prøve at gøre det mere klart, hvem der står for hvad i klubben.  

 

- Medlem:  

1. Flot hjemmeside 
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2. Der skal være en mere klar opgavebeskrivelse til de fastansatte i særdeleshed. Derudover 

efterspørges en mere klar oversigt over de enkelte bestyrelsesmedlemmers roller.     

3. Fondsansøgninger skal vurderes, om de giver flere penge i kassen, end hvad de koster. Der skal 

lægge nogle klare projekter klar, før man ansøger.  

Formand:  

Det skal helt sikkert ligge nogle klare projekter klar, før man begynder at søge fondsmidler, og 

ligeledes skal det løbende vurderes, om det økonomisk giver mening. Så helt enig med 

medlem.  

 

Formandens beretning godkendes!  

 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 

Indtægter:  

- Der var forventet lidt større indtægt fra kontingenter. Grunden hertil er til dels pga. det nye 

kontingentsystem. Der har været meget støj, og der mangler stadig nogle kontingentkroner i 

kassen.    

- Indtægterne fra DHL er stort set det samme beløb som sidste år.  

(Andreas Jeppesen: Stolt af at opnå samme indtægt fra DHL) 

- Arrangementer på stadion: skole-OL og DT-finalen har genereret lidt indtægter.   

- Samlet har der været indtægter på lige knap 2,5 mil.  

 

Udgifter:  

- DHL-omkostningerne skulle gerne være nul, men nogle af udgifterne gik ind over Odense 

Atletik i starten af året. Dette er modregnet i indtægterne fra DHL.  

- Der er blevet brugt en del på redskaber i år: nye redskaber til indendørshallen, stænger og nye 

stangspringsstandere bl.a.  

- ”Stævner på stadion” har også kostet mere end forventet. Det skyldes bl.a. Tracks og DT-

finalen. Især DT-finalen var dyr pga. festen.  

- Administrationsomkostningerne har været højere end forventet. Dette skyldes primært 

engangsomkostninger til ny hjemmeside og administrationssystem.   

- Renteomkostningerne: der er blevet indført negativ rente på klubbens frie midler  

- Resultatet blev 166.000 i overskud.    

- Generelt en meget sund økonomi med en god ballast i forhold til investering i redskaber og 

eliteudvikling det kommende år.   

 

Regnskabet godkendes!  

 

5. Indkomne forslag, herunder eventuelt godkendelse af vedtægtsændringer  

- Der er ikke modtaget nogle forslag.  

 

6. Valg af bestyrelsen  

- Karsten Kjelde genvælges som kasserer.  

- Henrik Lau ønsker ikke genopstilling  

- To vakante bestyrelsesmedlemmer - Marie Raun Knudsen og Cathrine Trodsøe har været en del 

af bestyrelsen meget af året. Marie vil gerne vælges ind. Cathrine ønsker ikke at fortsætte.   

- Annika Hein Fabrin og Mathies Hartmann vælges ind i bestyrelsen.  



 Odense Atletik/OGF 

Side 3 af 4 
 

- Anna Mikkelsen genvælges.   

- Cathrine Trodsøe og Niels Larsen vælges som suppleanter.   

- Yvonne Brandt og Birthe Madsen vælges som revisorer.   

- Revisorsuppleant er ikke fundet.  

  

7. Evt.  

Medlem: 

- Der er rigtig mange medlemmer i vores Facebook-gruppe, som ikke har noget med klubben at 

gøre. Forslag om at rydde op i medlemmerne i Facebook-gruppen.  

Formand:  

- Har svært ved at sætte en grænse for, hvornår man har noget med klubben at gøre. Desuden 

bliver der meget administration, hvis gruppens medlemmer hele tiden skulle opdateres.   

 

Medlem:  

- Hvor forventes de største ændringer i 2020-budgettet?  

Kasserer: 

- Elitestøtte og stævneomkostninger til ungdom 

 

Medlem:  

- Hvad får vi ud af at hjælpe til Eventyrløbet?  

Andreas Jeppesen og formanden:  

- Det er taget videre til hovedbestyrelsen. Både Andreas og bestyrelsen mener, at der skal være 

en mere standardiserede model for afregning ved hjælp til de forskellige arrangementer.  

 

Medlem:  

- Der er blevet meget vind på stadion. Et forslag om at få plantet nogle flere træer rundt omkring 

stadion bliver fremlagt.   

Andreas Jeppesen:  

- Det er taget videre til Idrætsparken, men dette kan nemt tage noget tid, før det eventuelt 

bliver gennemført.  

 

Medlem:  

- I relation til elitekonceptet, kunne det så være en mulighed med en fast massør tilknyttet til 

klubben?  

Andet medlem:  

- Kender en som har tilbudt at kunne hjælpe til med massage.  

 

Medlemmer:  

- Det kunne være fedt at have noget mere atletikrelateret pyntning af væggene i klubhuset.  

- Henrik Johannesen vil gerne stå for noget i samarbejde med Henrik Lund.   

- Hovedbestyrelsen er i gang med at lave noget til den øverste del af klubhuset, men ikke 

opholdsrummet på underetagen.  

 

Medlem:  

- Niels Larsen overgiver en tak fra formanden for en løbeklub i Kenya, hvor de har modtaget sko 

fra Odense Atletik.  



 Odense Atletik/OGF 

Side 4 af 4 
 

- Niels har desuden startet en ny indsamling af sko - medlemmer opfordres til at donere sko 

igen.  

- DHL fragter og gasser skoene kvit og frit.  


