Odense Atletik/OGF

Referat
Bestyrelsesmøde
Dato

21/04-2020

Tid

Kl. 19.00-21.30

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
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X
X
X
X
X
X
X
X
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1. Den økonomisk situation
- Karsten gennemgår regnskabet, der divergerer meget fra budgettet pga. den aktuelle Coronasituation.
2. Status fra Andreas Jeppesen
- ”Danmark løber” er blevet arrangeret og afholdt, hvilket var en stor succes med rigtig mange
deltagere og stor mediedækning (bl.a. på IAAF’s hjemmeside).
”Danmark Løber” blev arrangeret af de 7 største løbsarrangører i Danmark herunder os.
Alle omkostninger for løbet er dækket af de frivillige donationer.
- Skole-OL er blevet aflyst.
- Buster har lavet en fin udtagelse til Fyns Stiftstidende, bl.a. omhandlende aflysning af DM i juni.
- Afholdelsen af alternative DM-former senere hen på sommeren er stadig under overvejelse, og
klubben er i dialog med DAF.
- DHL-stafetten kan ikke afholdes i august, men muligvis i september. Der er dog stadig meget
tvivlsomt med den nuværende situation. DHL-styregruppen har onlinemøde den 23/4.
Michael og Andreas er i kontakt med på Zoo og Den Fynske Landsby, som begge er positiv stemte
for rykning af DHL-stafetten til september. De har også været i kontakt med de store kunder.
Mange er positive, men kan ikke garantere det samme antal deltagere.
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Michael og Andreas holder også jævnligt møder med de andre DHL-arrangører og drøfter
muligheder og udfordringer.
Royal Run har lige nu styregruppemøder på højeste sted, og der afventes stadig en beslutning.

3. Stress scenarier
- Lige indtil videre (frem til 13. maj efter bestyrelsesmøde) indføres der et udgiftsstop. Alle udgifter
skal derfor forhåndsgodkendes af kassereren, hvis penge skal refunderes.
- Frem til den 10. maj afventes beslutninger om afholdelse af DHL og Royal Run. Beslutninger i.f.t.
nedskæringer i klubben udsættes til efter beslutningerne om løbene er taget.
- Der afholdes møde den 13/5, hvor der forhåbentlig er taget nogle beslutninger i forhold til
klubbens to store arrangementer i år.
4. Klubbens håndtering af COVID-19 perioden
- Line og Andreas har startet et koncept op med hjemmetræningsvideoer og udfordringer
- Formanden prøver også at gang i en OA-quiz.
- Fra dags dato er der meldt ud, at udendørs ikke-kontakt sport kan åbne op igen. Der er dog nogle
forholdsregler, der stadig skal følges. Disse er antallet af folk på stadion, ingen brug af omklædning
og individuel brug af redskaber. Retningslinjerne udsendes til medlemmerne pr. mail.
- Buster melder ud til klubbens medlemmer på Facebook, at der formodentlig åbnes her op de
kommende dage. Det skal dog koordineres med Idrætsparken (Rune) og træningen mellem
grupperne.
5. Planlægning af kommende bestyrelsesmøde
Dato
13/5

Tid
Kl. 19
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