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Referat  

Bestyrelsesmøde                                   

          
 

Dato  19/5-2020 

Tid  Kl. 19.00 

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

 

                                                                             Til stede                   Afbud 

Bestyrelsesmedlemmer   

Buster Å. Nielsen (formand) X  

Anna Sofia Mikkelsen (næstformand) X  

Karsten Kjelde (kasserer) X  

Jacob Ilbjerg Stengaard (referent) X  

Marie Raun Knudsen  X 

Mathies Hartmann X  

Annika Hein Fabrin  X  

Bestyrelsessuppleanter    

Niels Larsen  - 

Cathrine Trodsøe  - 

Ansatte    

Andreas Jeppesen - - 

Line Lykkehøj  X  

  

1. Coronastatus & Økonomi 

- Royal Run og DHL-stafetten er blevet aflyst. Derved mister klubben indtægter for ca. 2 mil.  

- Budgettet gennemgås med en vurdering af hver post.  

- Elitestøtte og andre omkostninger skal forhåndsgodkendes af Karsten Kjelde og eventuelt resten af 

bestyrelsen ved større udgifter.   

 

2. Åbning af ungdomsafdelingen 

- Der åbnes op for ungdomstræningen den 20/5 med to starttidspunkter.   

- Det bliver mere grundtræning end stævnespecifik træning. 

- Alle trænerne for deres egen spritbeholder og deres egne kegler, som de selv sætter op.  

- Træningskapaciteten er lav i forhold til at kunne overholde de nye retningslinjer, så hvis der er 

sygdom blandt trænere, så kan det blive nødvendigt at aflyse træning.  

 

3. Strukturændring i ungdomsafdelingen  

- Line Lykkehøj foreslår en omstrukturering af ungdomstræningen. Hun undersøger bl.a. muligheden 

for en øgning af mængden i nogle af ungdomsgrupperne.   

- Bred enighed i bestyrelsen om, at det er en god idé for at styrke overgangen til seniorgrupperne. 
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4. Kommunikation på sociale medier 

- Annika og Marie har følt sig lidt presset over, at skulle lægge opslag op på Instagram og Facebook 

hver dag. De vil begge meget gerne hjælp med synliggørelsen af klubben via sociale medier, men 

med fuldtidsarbejde og studie er der ikke altid tid til en kontinuerlig strøm af aktivitet. De foreslår, 

at Line kunne få adgang til Facebook og Instagram, så hun selv kan lægge noget op af og til. Således 

vil det også være nemmere for Line både at time opslagene bedre og også være mere impulsiv med 

opslagene.    

- Derudover er der forslag om, at hver disciplingruppe lægger noget op på Odense Atletiks sider, så 

der kan skabes et bedre billedet af træningsmiljøet i de forskellige grupper.  

 

 

5. Planlægning af kommende bestyrelsesmøder  

 

Dato Tid Sted 

25/6-2020 Kl. 19  OGF’s klubhus, Stadionvej 43 

   

 

 

 


