Odense Atletik/OGF

Referat
Bestyrelsesmøde
Dato

05/03-2020

Tid

Kl. 19.00

Sted

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

Bestyrelsesmedlemmer
Buster Å. Nielsen (formand)
Anna Sofia Mikkelsen (næstformand)
Karsten Kjelde (kasserer)
Jacob Ilbjerg Stengaard (referent)
Marie Raun Knudsen
Mathies Hartmann
Annika Hein Fabrin
Bestyrelsessuppleanter
Niels Larsen
Cathrine Trodsøe
Ansatte
Andreas Jeppesen
Line Lykkehøj

Afbud

X
X
X
X
X
X
X
X
X

1. Opfølgning fra generalforsamlingen den 4/2-2020
- Kira Halkjær har en forespørgsel om at få lov til reklamere for sine behandlinger på klubbens
Facebook-gruppe. Hun tilbyder behandling til 150 kr. frem til april og 250 kr. efter april. 200 kr. for
medlemmer af Odense Atletik.
- Klubben indgår på nuværende ikke i samarbejdsaftaler med behandlere. Dog er bestyrelsen åben
for at behandlere, der har et godt ry i klubben, kan få lov til at lave et opslag på Facebooksiden og
reklamere for deres tilbud til klubmedlemmer på denne måde.
-

Jacob vil prøve at lave en oversigt over organisationsopbygningen samt en kort oversigt over
arbejdsopgaver for de fastansatte.

-

Der var snak om udsmykning og opgradering af fællesområderne i klubhuset.
Mathies vil gerne stå for at finde nogle gode billeder af klubmedlemmer, der kunne blive printet og
hængt op i klublokalet.
Det kunne også være en god idé med nye sofaer.
Kunstværker lavet af Rene Jacobsen er sat til skue i kontorlokalet. Disse kunne måske være
relevante af købe til klublokalet.

-
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2. Konstituering
- Buster Å. Nielsen bliver på posten som formand.
- Anna Sofia Mikkelsen bliver på posten som næstformand.
- Karsten Kjelde bliver på posten som kasserer.
- Jacob Ilbjerg Stengaard forbliver referent og beholder øvrige opgaver (se hjemmeside)
- Marie Raun Knudsen bibeholder også sine nuværende opgaver.
- Mathies bliver kontaktperson til stangspringgruppen - Bistå Line med at skabe en bedre overgang
og mere kontakt mellem ungdom og seniorer - Hjælpe til med en forbedring og forskønnelse af
klublokalet i samarbejde med andre frivillige i klubben.
- Annika bliver ansvarlig for sociale arrangementer samt Instagram SoMe-ansvarlig.
3. Godkendelse af budget 2020
- Budgettet for 2020 gennemgås og godkendes.
4. Indkøb af nye redskaber
- Stangspringsgruppen vil gerne have midler til at købe nye stænger både til Toke samt de yngre
stangspringere. Dette godkendes!
- Kasterne ansøger om midler til nye ”uregulære” redskaber. Dette godkendes!
- Derudover har Carlo haft kontakt til en italiensk leverandør af stangspringsbaner. Dette er
bestyrelsen også åbne for. Dog er redskaberne det vigtigste først at erhverve.
5. Nyt om ansatte
- Vi vil have Line Lykkehøj op på 30 timer i ugen i stedet for de nuværende 25 timer. Dette vedtages
enstemmig i bestyrelsen.
- Det er vigtigt, at vi får klarlagt arbejdsopgaverne for de fastansatte, så både bestyrelsen,
klubmedlemmerne og de fastansatte får et mere klart overblik. Måske skal der byttet lidt rundt på
opgaverne.
6. Elitestøtte til Emil
- Emil Mikkelsen (diskoskaster) har ansøgt om en fordobling af sit elitebudget for 2020. Dette skal
bruges til en satsning frem mod EM, hvor der blandt andet planlægges træningslejre i Tyskland.
- Beslutningen i bestyrelsen er, at klubben gerne vil støtte Emil med de ekstra midler. Vedtages med
én stemme imod.
7. Kort opdatering om nye tiltag til DHL
- Der kommer nye ruter gennem Zoo og den Fynske Landsby.
- Priserne bliver hævet, og antallet af telte øges. Derudover flyttes der rundt på nogle af teltene.

8. Planlægning af kommende to bestyrelsesmøder
Dato
21/4-2020
19/5-2020

Tid
Kl. 19
Kl. 19
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