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Referat  

Bestyrelsesmøde                                   

          
 

Dato  18/08-2020 

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 X  

Cathrine Trodsøe  - 

Ansatte    

Andreas Jeppesen - - 

Line Lykkehøj  X  

  

1. Tilbud fra Arkaden  

- Arkaden vil gerne transformere deres koncept til et være et mere familiested, der har fokus på 

lokalmiljøet. Derfor har de kontaktet klubben/Line.  

- De vil vise små film på en storskærm ad intervaller på 7-8 gange pr. time. Den kan maksimalt være 

10 sek. I modydelse vil de gerne have nogle præmier til nogle spil/konkurrencer. Line foreslår et 

kontingent, et juletræ eller andet som er rimelig omkostningsfrit for klubben.   

- Bestyrelsen synes, at det lyder som en god idé. Line forhører sig om, hvad de helst vil have af 

præmier og går videre med sagen.  

 

2. Transport til stævner 

- Line vil gerne vide, hvad støtte, der er til transport for ungdommen i klubben, så hun kan melde det 

ud i forbindelse med tilmelding til tre ungdomsstævner i september.  

- Da klubben står i en vanskelig økonomisk situation med aflyst DHL osv., vil bestyrelsen gerne være 

mådeholden med udgifterne. For at fremme det sociale mellem ungdomsatleterne besluttes det 

dog at dække transport med bus til VDMU.  
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3. Økonomi   

- Der har ikke været muligt at søge lønkompensation for den sidste periode hen mod Andreas’ 

tilbagevenden, da forrige periode endnu ikke er blevet godkendt.  

- Der er kommet lidt penge ind fra DIF-puljen til hovedforeningen.  

- Så vidt vides er der endnu ikke blevet søgt kompensation/støtte for aflyst DHL, da det først kan 

gøres efter den planlagte dato. Michael er på sagen.  

- Transport til VDMU for ungdomsatleterne bliver dækket. Forplejning og overnatning dækker 

ungdomsatleterne selv.  

- Øvrig transport til stævner resten af året bliver ikke dækket.  

- Elitestøtten halveres, men der er mulighed for at søge resterende beløb resten af året til dækning 

fra stævneudgifter.  

 

4. DM-hold  

- På tværs af disciplingrupperne virker det ikke til, at der er stor opbakning til at stille hold.  

- Indtrykket fra weekendens DM var også, at andre klubber (bl.a. Sparta) overvejede deres 

deltagelse.  

 

5. Efterskoleprojektet 

- Efterskolen ville invitere til et stort møde med alle klubberne for at diskutere, hvordan man kunne 

få et godt samarbejde. Pga. Corona-virus er det endnu ikke blevet afholdt.     

- Niels foreslår selv at tage initiativ fra klubbens side til at lave en samarbejdsaftale med efterskolen.  

- Der er nogle ting, som klubben skal tage beslutning til:  f.eks. om efterskoleeleverne skal meldes ind 

i klubben, hvordan skal klubben kompenseres for den øgede arbejdsbyrde med eleverne, og andre 

generelle grundstrukturer i samarbejdsaftalen.   

- Der skal snakkes med/laves et møde med ungdomstrænere samt seniortrænere for at høre, 

hvordan de ser på et samarbejde.   

- Niels vil ikke have en forbudsmodel, men lave nogle konstruktive/fleksible aftaler med efterskolen.   

 

6. Andreas Jeppesen 

- Andreas Jeppesen kommer tilbage den 1/9, hvor han får til opgave at kigge på forskellige 

indtægtskilder. Dette kan være sponsorater eller fonde, der kan søges.   

 

7. Formandsposten 

- Buster trækker sig som tidligere nævnt fra formandsposten til næste generalforsamling. Der er 

endnu ikke fundet en afløser. Ingen ordinære bestyrelsesmedlemmer ønsker at tiltræde.  

 

 

 


