Odense Atletik/OGF

Referat
Bestyrelsesmøde
Dato

26/11-2020

Tid

Kl. 19.00

Sted

OGF’s klubhus, Stadionvej 43, DK-5200 Odense V
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
Andreas Jeppesen
Line Lykkehøj
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
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1. Økonomistatus (Karsten)
- Økonomisk er der ikke den store udvikling siden sidste bestyrelsesmøde. Der arbejdes stadig med
et underskud for 2020 på mellem 900.000-1.000.000 kr.
- Der forventes stadig lønkompensation fra hjælpepakkerne.
- Der er stadig lønninger til senior og ungdomstrænere, der mangler at blive udbetalt.
2. Kontingentsatser
- Karsten fremlægger, hvad øvrige atletikklubber rundt omkring i Danmark har af kontingenter. Vi
ligger lavt i alle aktivgrupper.
- Karsten og Line bliver enige om et udspil til kontingentsforhøjelser, som bestyrelsen kan tage
beslutning til næste møde i december måned.
3. Opfølgning af ungdomsfravær
- Line og Karsten er opmærksomme på frafald i ungdomsgruppen, der kunne skyldes Coronarestriktioner. Det er ved at blive undersøgt nærmere.
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4. Mind your talent, mentaltræningsforløb for talent og eliteaktive (Line)
- Line har modtaget et tilbud fra en virksomhed med fokus på mentaltræning. En af stifterne, Katrine, er
tidligere ungdomstræner i klubben. Line og Andreas kender dem og mener begge, at de er dygtige.
- Tilbuddene indeholder workshops a 2 timers varighed - 3 stk. for de eliteaktive og 1 stk. for trænere.
Line vil tage fat i trænerne for at finde ud af, om de kan se sig selv tage del i workshoppen for at støtte
op omkring deres atleters udvikling.
- Bestyrelsen vil gerne købe den mindste pakke i det nye år. Det skal selvfølgelig først afholdes, når
forsamlingsforbuddet hæves eller helt ophæves.
5. Årsmøde i Dansk Atletik
- Årsmødet er udsat!
- Der er dog tre formøder/diskussionsmøder. Karsten deltager i første møde d. 3/12, Buster den 26/1
og Jacob den 3/3.
6. Overdragelsesstatus - Andreas’ sidste arbejdsdag
- Der er lavet en prioriteringsliste over udbedringsopgaver på stadion.
- Liste med Andreas’ arbejdsopgaver gennemgås, og der prøves at finde frivillige medlemmer af
bestyrelsen og resten af klubben til at overtage disse opgaver. Nogle opgaver vurderer bestyrelsen,
at de ikke kan løfte. De vil derfor blive lagt ud til klubbens medlemmer, så de kan byde ind på
overtagelse af disse.
7. Yderligere
- Karsten vil gerne købe sig til en Conventus-ydelse, hvor data fra kontingentsbetalinger samles og
bearbejdes, så det letter hans arbejde. Dette siger resten af bestyrelsen god for.
8. Planlægning af kommende bestyrelsesmøder
Dato
15/12-2020

Tid
Kl. 19
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