Odense Atletik/OGF

Referat
Bestyrelsesmøde
Dato

15/12-2020

Tid

Kl. 20.00

Sted

Online via Zoom
Til stede

Bestyrelsesmedlemmer
Buster Å. Nielsen (formand)
Anna Sofia Mikkelsen (næstformand)
Karsten Kjelde (kasserer)
Jacob Ilbjerg Stengaard (referent)
Marie Raun Knudsen
Mathies Hartmann
Annika Hein Fabrin
Bestyrelsessuppleanter
Niels Larsen
Cathrine Trodsøe
Ansatte
Line Lykkehøj
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1. Økonomi 2020 (Budget og regnskab i Conventus)
- Karsten er møde med Klaus Winter i forhold til hjælpepakkerne, der er ansøgt.
- Stadig forventet underskud på ca. 1.000.000 kr. plus/minus 50.000 kr. for året.
- Karsten har ryddet op i Conventus og meldt os til et administrationssystem i Conventus, der giver et
bedre overblik over kontingenter osv.
- Conventus-support er tilkøbt.
2. Nye kontingenter (Nye satser og TrackFit)
- Karsten har sendt et uddybende Excel-ark med kontingentdata fra øvrige klubber og et forslag til
kontingentsforhøjelser. Derudover er kontingentet for det nye TrackFit også kommet med.
- Der er opbakning til forhøjelserne i hele bestyrelsen.
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3. Opdatering på situationen i ungdomsafdelingen
- Begyndt at lave træning for grupper af 10 for ungdomsafdelingen.
- Line er lidt bekymret for fravalg - især i gruppen 15-16 år.
- Hun har lavet nogle tiltag, der skal styrke det sociale i ungdomsafdelingen, bl.a. nogle
julekonkurrencer. Hun efterlyser nogle idéer til, hvordan vi kan fastholde dem.
- Anna foreslår at kontakte DIF, der har lavet nogle forslag til, hvordan man kan fastholde
medlemmer i foreninger.
4. Samarbejdsmodel mellem Sports Academy Denmark og Odense Atletik
- Niels og Line har i samarbejde med andre klubmedlemmer udarbejdet et udkast til en model for
samarbejde med efterskolen.
- Dette udkast bliver godkendt af hele bestyrelsen - derefter vil Line lave et møde med efterskolen.
5. Kort orientering om DHL-stafetten 2021
- DHL-styregruppen har haft møde. Meldingen fra alle byer er, at man vil gøre alt, hvad man kan, for
at afholde DHL-stafetten i 2021.
6. Generalforsamling 2021
- Der er et problem med forsamlingsforbuddet den 9. februar, hvor det var planen at lægge
generalforsamlingen. Der kan måske afholdes en forsamling på mere end 10 personer, hvis særlige
regler følges. Se evt.:
https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona
-

Endelig fastlæggelse af dato ventes der med til januar.

7. Planlægning af kommende bestyrelsesmøder
Dato
13/1-2021

Tid
Kl. 19
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Klubhuset eller Zoom

