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Referat  

Bestyrelsesmøde                                   

          
 

Dato  17/09-2020 

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  X 

Line Lykkehøj  X  

  

1. Lines punkter 

- Line hører, om der kan gives julegave til ungdomstrænerne. Det er ca. 15 trænere.  

En T-shirt kan fås for ca. 400 kr. Bestyrelsen mener, at der godt kan findes penge i budgettet til en 

lille gave, men det må gerne være en lidt billigere af slagsen.  

- Orientering i forhold til Coronasituationen i ungdomsafdelingen: Der har været en smittet, men 

ingen af de andre ungdomsatleter i den smittedes gruppe er blevet testet positive.  

Line er lidt usikker i forhold til indendørstræningen i hallen. Line, Andreas og Klaus skal have et 

møde, hvor der planlægges, hvordan træningen kan tilrettelægges.  

- Hvis motionsafdelingen skal ind og spinne her til vinter, skal det koordineres med atletik, så 

omklædningsrummet ikke deles på tværs af grupperne. Derudover skal motionsklubben selvfølgelig 

også være med til at betale for rengøring, hvis de bruger omklædningen.  

- Anna sammen med et par andre kastere har været ved at rydde op i redskabsrummet. Hun har en 

opfordring til ungdomstrænerne om at være bedre til at rydde op i den daglige træning.  

Line har dog en opfattelse af, at ungdomstrænerne er ret gode til at rydde op i redskabsrummet. 

Der er enighed til at sende en besked med en opfordring til bedre oprydning ud til på 

ungdomstrænerne og seniortrænerne.  
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Niels foreslår, at der kommer nogle afmærkninger, så det er tydeligt, hvor tingene skal stå. Niels vil 

gerne være med til sætte tingene i system med hjælp fra en fra hver gruppe.  

- Anne spørger, om der skal sprit ned til redskabsrummet. Dette er alle enige om, der ville være en 

god idé.  

- Hyggetur til Vejen. Line vil høre, om der kan være støtte til turen, og om det vil være forsvarligt.  

Der er bred enighed i bestyrelsen om, at det ikke vil være et godt signal at sende og svært at 

forsvare at tage den risiko.  

- Line har fået feedback fra de eliteaktive, hvor de giver udtryk for, at skadesbehandling er rigtig 

vigtige for dem. Line vil høre, om det kunne være en idé med en aftale med Michael Stenz.  

Der er enighed i bestyrelsen om, at man godt kan spørge efter en aftale, dog uden at der skal være 

en fast fys tilknyttet klubben. Derfor skal der heller ikke reklameres for det på hjemmesiden.  

- De eliteaktive efterspørger også træner/eliteaktiv-møder, hvor man kan diskutere 

træning/program og målsætninger. Manne kunne skrive det ind i trænerkontrakten som en stærk 

opfordring til at holde et målsætningsmøde minimum én gang om året.  

Niels foreslår, at man kunne tage det op til et trænermøde.  

 

- Efterskolen vil gerne lave nogle foldere om de forskellige sportsgrene på den kommende efterskole. 

Niels synes, at det ville være super med noget atletik i folderen. Hvis der kan findes nogle billeder, 

som vi kan få tilladelse til at bruge, så vil det være godt at få en plads i folderen.  

 

2. Økonomi 

- Kun ca. halvdelen af det halverede elitebudget er brugt.  

- Lønkompensation på 70-80.000 skulle være på vej.  

- Underskud på ca. 330.000 på nuværende tidspunkt. Forventet underskud på 600.000 til 1.000.000.  

 

Punkter fra Andreas:  

- Der arbejdes på at søge kompensation for DHL og Royal Run.  

 

3. Hygge i underetagen af klubhuset 

- Der er nogle uden for atletikklubben, der anvender underetagen til at sidde og hygge.  

- Bestyrelsen har ikke noget imod, at de bruger området, så længe de også overholder Corona-

restriktionerne.   

 

4. Støtte til crossfit-tur for kastere 

- Anna vil høre, om kasterne kan få støtte til et crossfit-arrangement, som kasterne har holdt de 

sidste mange år for at markere overgangen til vintertræning.  

- Det plejer at koste ca. 5000 kr. Anna foreslår at klubben støtter med 2500 kr. og kasterne selv 

lægger de resterende 2500 kr.  

- Bestyrelsen godkender støtten.  

- Jacob pointerer, at der er blevet aftalt 100 % egenbetaling til stævner resten af året. Dette mener 

Jacob i så fald skal revideres, så øvrige grupper ikke føler jeg urimelig behandlet. Til dette ytrer 

bestyrelsen, at en støtte til stævner med 50 % egenbetaling godt kan gives, hvis der søges herom 

inden stævnet, og beløbet er ”rimeligt”. 
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5. So-Me 

- Marie og Annika kan godt føle sig presset over, at der forventes at tingene bliver lagt op på 

Facebook og Instagram med det samme.  

- Bestyrelsen anbefaler, at Marie og Annika sætter grænser for, hvornår de står til rådighed.   

 

6. Platform til online møder 

- Jacob anbefaler, at der bliver fundet en passende platform til online møder. Disse møder kan træde 

i stedet for fysiske møder, hvis der er en sag, der hurtigt skal afgøres eller for en hurtig orientering 

af medlemmerne i bestyrelsen.  

- Valget af platform falder på Zoom. Der arrangeres et møde 1. oktober på Zoom.  

   

7. Planlægning af kommende bestyrelsesmøder  

 

Dato Tid Sted 

1/10 Kl. 19.30  Online på Zoom  

29/10 Kl. 19.00 OGF’s klubhus, Stadionvej 43 

 

 

 

  


