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Referat  

Bestyrelsesmøde                                   

          
 

Dato  25/6-2020 

Tid  Kl. 19.30 

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 (midlertidig hjemsendt)    

Line Lykkehøj  X  

 

  

1. Corona-situation 

- Vægtrummet er blevet åbnet igen. Næsten alle redskaber er afleveret tilbage, og de sidste skal 

tilbageleveres inden for de næste par uger.  

- Der er søgt lønkompensation for Andreas frem til den 8. juli. Der bliver snart åbnet op for 

ansøgning til august.  

- Der er åbnet op for omklædning under tribunen. Omklædning i klubhuset er dog ikke tilladt at 

bruge endnu.  

- Klubben har meldt afbud på afholdelse af DM-senior, der i stedet bliver afholdt af Sparta.  

 

2. Økonomi 

- Der har ikke været nogle væsentlige omkostninger siden sidste møde. Der er dog nogle ekstra 

udgifter til rengøring.  

- Ordningen med forhåndsgodkendelse af eliteudgifter fortsætter, så alt støtte skal 

forhåndsgodkendes hos Kasten.  
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- Lige nu ser det ud til, at der samlet vil være et underskud af en vis størrelse i år. Der kan dog 

komme forskellige indtægter i form af hjælpepakkerne, hvilket kan reducere underskuddet 

betydeligt.   

 

3. Resterende stævner resten af året 

- Det vurderes, at der ikke kan arrangeres større stævner, da mange af stævneudvalget medlemmer 

har trukket sig.  

 

4. Conventus-supportpakke (Line) 

- Bestyrelsen godkender tilkøb af supportpakke til Conventus, så Line kan få noget hjælp til 

systemerne.  

 

5. Status på Line Bondes praktik (Line) 

- Line Bonde er uddannet i Idræt med speciale i elitesport. Hun er tilknyttet klubben til og med uge 

27.  

- Efter uge 27 laver hun en rapport omhandlende overgangen fra ungdom til seniorgrupperne samt 

den overordnede elitepolitik.  

- Der er afholdt et møde med de eliteaktive med de 2xLine. Her blev der foreslået, at man kunne 

have en direkte kontakt til Line Lykkehøj, der så kan tage henvendelsen til bestyrelsen, enten til 

eliteudvalgsmøde, bestyrelsesmøde, eller tage direkte kontakt via gruppen på Facebook.  

- Line Lykkehøj har haft møde med Line Maj Nielsen fra SDU Elite og diskuteret, hvordan 

samarbejdet mellem klubben og uddannelsesinstitutioner kan forbedres.   

 

6. Adgang til redskabsrum for ældre ungdommere (Line) 

- Line har fået en del henvendelser fra ungdommere, der gerne vil have adgang til redskabsrummet. 

Line synes, at dette er en god idé. Bestyrelsen er enig.  

 

7. Ekstra lagerplads i skyen (Line) 

- Line vil gerne have mulighed for køb af noget lagerplads i skyen, så de forskellige dokumenter kan 

tilgås af alle på kontoret. Derudover er der ikke meget plads på hendes nuværende computer.  

 

8. Planlægning af kommende bestyrelsesmøder  

 

Dato Tid Sted 

18/8-2020 Kl. 19  OGF’s klubhus, Stadionvej 43 

 

  


