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Referat  

Bestyrelsesmøde                                   

          
 

Dato  29/10-2020 

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. Status og inputs fra ansatte  

Andreas Jeppesen:  

- Møde med kommunen og interessenter omkring ny Team Danmark aftale for kommunen. Kæmper 

for at blive en prioriteret idræt. Nærtliggende at Line også er med inde over.  

- DHL-stafetten: På DHL-møde i arrangørgruppen blev det besluttet, at det skal afholdes i 2021. 

Spørgsmålet er så i hvilket format. Der afholdes møde igen i december, hvor der skal tales herom. 

Herunder skal der være en god dialog med virksomheder om, hvad der skal til for, at de kommer, 

hvis der stadig er restriktioner.  

- Royal Run: Det ser ikke for lovende ud i forhold til 2021, men man holder ved håbet så lang tid som 

muligt.  

- Der er sendt en ny ansøgning afsted til hjælpepakker. En for øgning af den støtte man allerede har 

fået. Der arbejdes forsat på den fælles ansøgning på Royal Run.  

- Tidstagningsleverandør skal fornyes. Ultimate og Sportstiming er i spil.  

- Roster Athletics: Andreas har holdt møder med Roster Athletics om udviklingstiltag eventuelle 

fremtidig samarbejde, herunder kommercielle muligheder.  
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- Michael og Andreas har jævnligt møder med de andre løbsarrangører i disse tider. De fornemmer, 

at der ikke er meget ørenlyd at få ved regeringen lige nu.  

Der arbejdes også på at skabe en ny omgang Danmark Løber. 

- Vinterturneringen: Løbet blev afholdt på trods af nye restriktioner. Der forventes et lille overskud 

på arrangementet. I fremtiden skal der lægge en mere klar aftale om, hvem der tager teten på 

sådan et arrangement.  

- Trackfit: Nyt bredde-koncept. Det handler ikke om konkurrence, men fysisk træning for hold. 

Andreas prøver at finde instruktør hertil, dækket af eksterne midler.  

- Skole-OL: Line er ved at blive kørt ind over.  

- Idrætspuljen: Møde med idrætspuljen, som har forhåndsgodkendt Odense Atletik til 

skolearrangementer.  

- Afholdt møde og gennemgang af stadionfaciliteterne med byrådspolitiker og opdateret 

prioriteringslisten i samarbejde med Idrætsparken for udbedringer af stadionfaciliteterne.  

- Sportslørdag: Dette er blevet aflyst i 2021.  

- DM-inde: Onlinemøde med DAF, Skive og Randers omkring hvad er mulighederne. Hvilket setup 

kan man afvikle under. DAF kommer med et udspil til formater.  

Det virker det ikke realistisk, at det nuværende stævneudvalg vil kunne stå for at arrangere et helt 

DM. Muligvis kunne det lade sig gøre med et mindre setup som fx disciplingruppe afvikling.   

 

Line Lommer 

- Ungdomstræningen er gået indenfor - dette gælder 6-9 og 10-11 grupperne. De andre grupper 

holder sig stadig udenfor på stadion. Hvis alle kommer til træning, vil det blive presset. Line har 

lavet afkrydsning for at se, hvor mange der kommer til træning. Der er ikke stor opbakning, så Line 

har en lille bekymring for udmeldinger pga. restriktioner.  

- 14-19 års gruppen er rigtig stor - Line overvejer at dele gruppen op i to. Udfordringen er stadig er få 

ungdommerne op på seniorniveau.  

- Line arbejder videre med elite/talent-arbejdet og arbejder blandt andet med et oplæg om 

mentaltræning.  

 

2. Indkommende forslag fra medlemmer (Lars)  

- Udfordring i forhold til at seniorgrupper og ungdomsgrupper træner inden for i hallen. Der er 

derfor flere forsamlingsforbud i spil. Der bliver enighed om, at stangspringerne er en gruppe og 

kasterne og sprinterne kan danne en gruppe.  

- Lars har forslået at lave et officielt skriv om, hvad reglerne for de forskellige grupper og områder er. 

Anna og Mathies laver nogle klare regler og laver et dokument med detaljerne. Jacob laver 

mellem/lang regler.  

 

3. Status på ny formandskandidat 

- Forskellige kandidater blev diskuteret.  

 

4. Økonomi 

Karsten gennemgår økonomien.  

- Gennemgang af de økonomiske nøgletal i klubben.  

- På nuværende tidspunkt ser det ud til, at resultatet for 2020 bliver et underskud på 1.000.000 kr 

plus/minus 100.000 kr.  
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- Karsten foreslår en kontingentforhøjelse. Der kan udarbejdes nogle forslag, så man kan se, hvad det 

vil betyde økonomisk. Derudover kunne der laves en sammenligning med andre klubber i Danmark. 

Karsten vil udarbejde nogle forslag til dette.  

 

5. Overdragelse af Andreas’ arbejdsopgaver 

- Bestyrelsen skal have sat sig sammen og diskuteret overdragelse/prioritering af Andreas’ 

arbejdsopgaver.  

 

6. Forespørgsel fra DAF om DM 

- Umiddelbart virker det urealistisk, at klubben kan afholde et fuld DM. Muligvis kan det resterende 

stævneudvalg lave et eller andet form for setup - nok kun hvis det bliver et delvist DM - altså for 

spring, kast, sprint eller mellem/lang.   

 

7. Hovedafdelingen - henvendelse 

- Henvendelse fra hovedafdelingen blev behandlet.  

 

8. Team Danmark - Laura   

- Dansk Atletik har indstillet Laura til en placering i Team-Danmark systemet. De skal have en atlet-

samtale. Buster følger op på, hvad udfaldet af denne atletsamtale blev.   

- Bestyrelsen ønsker at støtte økonomisk op om Lauras i forhold til Team-Danmark projektet, men 

støtten skal som altid bindes op på elitekonceptet i klubben.  

 

 

9. Planlægning af kommende bestyrelsesmøde  

 

Dato Tid Sted 

26/11-2020 Kl. 19 OGF’s klubhus, Stadionvej 43 

 

  

 


