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Referat  

Generalforsamling                                    

          
 

Dato  23/2-2021 

Tid  Kl. 19.00 

Sted  Online via Zoom  

 

Antal medlemmer til stede: 38  
 

1. Velkommen 

- Buster forklarer bevæggrundene for, hvorfor bestyrelsen har valgt at holde 

generalforsamlingen online. Med en afgående formand og næstformand har bestyrelsen 

vurderet, at en generalforsamling ikke har kunnet vente til senere på året.   

 

2. Valg af dirigent  

- Niels Larsen vælges som dirigent.  

 

3. Valg af to stemmetællere  

- Det foregår over en digital afstemningsside, så det bliver helt automatisk optælling.  

 

4. Bestyrelsens beretning til godkendelse  

Buster beretter om året. Se beretningen nedenfor:  

 

” 

2020 var på mange måder et år til glemmebogen. Men ikke helt. Trods alle de udfordringer, som 

året har budt på, har klubben formået at komme igennem og stadig have aktiviteter om end i et 

begrænset omfang. 

Det føles som lang tid siden, men det er kun et år siden, at vi endelig fik indviet vores arena med et 

dansk mesterskab. Det var dejligt at kunne vise resten af atletikdanmark vores faciliteter i opvarmet 

tilstand, og en stor tak til alle dem, der gjorde en kæmpe indsats for at gøre stævnet godt. Der blev 

brugt rigtig mange kræfter, og måske brændte det nogle stykker ud. I hvert fald stoppede en stor 

del af det daværende stævneudvalg efter stævnet. Nye kræfter er heldigvis kommet til, men det er 

altid ærgerligt når stærke og erfarne folk må trække stikket. Vi har alle sammen brug for pauser af 

og til, og jeg håber, at det er tilfældet i denne situation. Men lad os passe på hinanden og støtte op, 

så vi fortsat kan lave fede ting, uden at vi brænder vores lys i begge ender. 

Og det bliver meget vigtigere fra nu af. Usikkerheden omkring økonomien i en coronatid betød, at vi 

så os nødsaget til at opsige Andreas som event- og udviklingschef. En beslutning, som jeg er rigtig 

ærgerlig over, men som desværre også var nødvendig i den situation, som vi stod i. Det kommer til 

at betyde, at alle de arbejdsopgaver, som Andreas sad med, nu skal have nye ejermænd. Vi har ikke 

mærket det i samme grad, fordi det meste har været lukket ned, men når åbningen kommer, vil der 
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være mange ting, der skal håndteres af frivillige. Jeg håber, at alle vil være med til at give en hånd 

med og løfte i flok, så ingen brænder ud, men at medlemmerne også accepterer, at ikke alle ting 

kan løses lige så effektivt, når vi ikke længere har en fuldtidsansat på kontoret. 

Da coronaen ramte, måtte vi som alle andre følge myndighedernes påbud. Det har været svært, og 

har betydet mange afsavn i den daglige træning. Det kunne naturligvis mærkes på stemningen, og 

det er ikke en nem situation at blive sat i, at skulle spærre for folks adgang til deres andet hjem. Jeg 

håber, at I har haft forståelse for de tiltag, som vi har set os nødsaget til at tage, og vi håber 

selvfølgelig, at normaliteten snart indfinder sig i et vist omfang.  

Det ser heldigvis ud til, at vi klarer os igennem året med skindet på næsen. Helt hen til slutningen af 

december måned kiggede vi ind i et potentielt million-underskud, selv med de nedskæringer vi 

foretog, og det lavere aktivitetsniveau, som coronaen dikterede. Et par dage inden årsskiftet 

modtog vi dog lykkeligvis en god hjælpepakke for DHL-stafetten. Vi afventer fortsat svar på andre 

hjælpepakker, hvorfor vi trods alt går ud af regnskabsåret med et underskud, men ikke længere af 

foreningstruende karakter. Vi kan takke flere års dygtige kasserere for, at vi de seneste 5 år har fået 

opbygget en rigtig god sikkerhedsbuffer, så vi kan tåle et slag som dette. Det viser også, hvor vigtig 

DHL-stafetten er. Vi vidste det alle sammen godt, men følte det måske ikke for alvor. Det er 

skrøbeligt. Og vi er nødt til at kigge på andre indtægtskilder, så vi ikke pludselig står i den samme 

situation igen, hvor en hjælpepakke måske ikke kan redde os.  

Vi forsøger derfor blandt andet med Trackfit. Et koncept, som har haft stor succes i andre klubber, 

og som kan være en god rekrutteringsbase og som kan tiltrække en ny type medlemmer. Vi har 

store forhåbninger til satsningen, og vil begynde at markedsføre den mere aggressivt, når landet 

åbner igen. 

En anden måde at skabe indtægter på er ved kontingentstigninger. Vi ligger langt bag de andre 

klubber i Danmark. Og i forhold til, hvad vi tilbyder, er vi utroligt billige. Det har jeg altid set som en 

god ting. Men jeg må også indrømme, at det ikke kan holde i længden. Derfor meldte vi 

kontingentstigninger ud kort før nytår. Men da hjælpepakken trillede ind på kontoen besluttede vi 

at sætte denne stigning på pause. Samtidig fik vi tilsendt forslag til kontingentændringer og et 

forslag om at få spørgsmålet om kontingent på dagsordenen til generalforsamlingen. Det er en 

vigtig debat, som vi bør tage fysisk. Samtidig får vores medlemmer ikke meget for deres 

kontingentkroner i disse tider. Hjælpepakken gør det derfor muligt for os at klare os uden 

kontingentstigninger indtil vi kan tage disse vigtige diskussioner i hele klubben på en fysisk 

generalforsamling. 

På trods af coronaen har alt ikke været helt dårligt. Vi holdt således nogle hyggelige småstævner i 

sommeren, og flere af vores atleter har lavet rigtig flotte resultater. Emil kastede 59.99, Andreas løb 

13.58 på 5000 og 1.03 på halvmarathon. Laura Valgreen er for alvor slået igennem med utroligt 

hurtige tider på samtlige distancer, hun har løbet, og de store mesterskaber er pludselig ikke langt 

væk. Lise Lotte bliver ved med at gå frem, og har gang på gang sat danske ungdomsrekorder. 

Stangspringerne klarer sig fortsat rigtig flot, og Toke fik endnu en DM-medalje, og på sprintsiden er 

der rigtig gode takter, der tyder på et flot 2021. 

Masters havde et hårdt år, hvor det var svært for mange at træne, og antallet af konkurrencer, de 

kunne deltage var lavt. Dog havde vi et højdepunkt, da Rosa satte flere verdensrekorder til Masters 

DM. Desværre overholdt vi ikke alle regulativerne, hvorfor hendes rekorder til stævnet i Odense ikke 

blev anerkendt, men hun kunne heldigvis gentage bedriften nogle måneder senere. Stort tillykke 

med rekorderne! 
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På trods af et hårdt år, er vi kommet igennem så godt som vi overhovedet kunne. En stor tak til 

bestyrelsesmedlemmerne, som har været med til at træffe nogle svære beslutninger i årets løb, og 

en stor tak til Line for hendes rigtig gode håndtering af ungdomsafdelingen. En stor tak til Andreas 

for 5 gode år - din indsats vil blive savnet. Og stor tak til trænerne, de frivillige, ja til alle 

medlemmerne for den indsats I har lagt i årets løb. Samt til sidst, især en stor tak til 

ungdomstrænerne, som virkelig har lagt en imponerende indsats under nogle meget svære vilkår, 

og som bliver ved med at give de yngste medlemmer god træning og fantastiske oplevelser med 

atletikken. 

 

Odense Atletik er en klub med et kæmpestort potentiale. Vi har ikke altid været lige gode til at indfri 

dem, men der er hele tiden takter, der viser, at vi er på rette vej. Det kræver dog, at vi er flere – at vi 

bliver en lille smule bedre til at holde på folk, og at vi bliver en lille smule bedre til at hjælpe 

hinanden, samtidig med at vi giver plads til vores forskelligheder. Held og lykke til den nye 

bestyrelse og den nye formand. Husk at give dem tid til at finde sig til rette, og hjælp dem godt på 

vej! 

” 

 

Formandens beretning godkendes!  

 

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab (Karsten)  

 

Det meste af året så klubben ind i millionunderskud. Lige før årsskiftet fik klubben dog svar på 

kompensationsansøgninger, hvilket ændrede den økonomiske situation betragtelig, så 

underskuddet kun endte på 195.000 kr. Se resultatopgørelsen nedenfor:  
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Regnskabet godkendes!  

 

6. Valg af bestyrelsen  

- Buster Nielsen stopper som formand og udtræder af bestyrelsen. Morten Algot Nielsen er den 

eneste kandidat og vælges ind.  

- Jacob Stengaard er på genvalg og vælges igen.  

- Marie Raun Knudsen og Anna Mikkelsen stopper i bestyrelsen. Jeppe Emil Kristensen og 

Caroline Eckert stiller op og vælges ind.   

- Sabrina Kjær Hemmingsen Møller overtager Cathrine Trodsøes rolle som suppleant. Niels 

fortsætter som den anden suppleant.  
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- Revisorsuppleant er stadig vakant.  

 

7. Evt.  

Medlem: 

- Hvordan er status med sportsefterskolen?  

Line 

- De er rigtig godt i gang med byggeriet. Line, Niels og andre har været i gang med at lave en 

samarbejdsaftale. De har forhørt sig rundt omkring i klubben hos ungdomstrænere samt 

seniortrænere for at høre deres inputs. Morten Algot Nielsen har også været med til et møde. Der 

mangler blot en underskrift til samarbejdsplanen. Planen er, at de åbner efter sommerferien. 

Niels  

- Samarbejdsaftalen gælder for et halvt år, og så skal den revideres eller blot underskrives på ny.  

 

- Henrik Lund:  

Henrik har indstillet både Jørgen Halkjær og Rosa Pedersen til DAF-awards for at gøre klubben mere 

synlig. Han opfordrer derudover til et møde med bestyrelsen for at diskutere netop dette.   

 

Medlem:  

Hvad ligger der i samarbejdsaftalen med efterskolen?  

Niels: 

Der ligger bl.a. nogle aftaler i forhold til brug af diverse faciliteter på tværs - bl.a. lån af 

styrkerummet tidligt morgen.  

 

Medlem:  

Hvordan bliver det i forhold til at bruge stadion - kan efterskoleeleverne bruge stadion samtidig 

med os?  

Line:  

- De må gerne være på stadion, men når atletik har lavet en fuld booking af stadion, så er det 

forbeholdt klubbens atleter. Men det kræver helt sikkert en dialog, når efterskolen kommer i gang 

efter sommerferien.  

Niels: 

Det er svært er sætte regler op allerede på forhånd, når der ikke er reelle problemer endnu.  

- Medlem:  

Vi har jo en førsteret til stadion, når vi har booket det, så i princippet kan man smide dem væk, hvis 

de udgør et problem under træningen.  

 

Medlem: 

- Hvem er ansvarlige for sociale medier?  

Marie: 

- Marie samt Annika har sidder med det i bestyrelsen. Det kunne være en idé at lægge det ud til 

nogle flere frivillige fra de forskellige grupper i klubben.  

 

Medlem:  

- Kunne man forestille sig at efterskoleeleverne kunne hjælpe til diverse løb?  

Line:  

- Det er faktisk en af elementerne i samarbejdsaftalen.  
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Medlem:  

- Man kunne tænke over, hvordan man kan gøre klubben mere synlig udefra og ændre på 

skiltningen, således folk ved, at der er tale om Odense Atletikklub og stadion.  

Medlem:  

- Der er et lille udvalg allerede i gang indvendig i klubhuset. Udvendigt kunne det måske bringes op 

til hovedbestyrelsen.  

 

Buster:  

Buster takker for alle årene som formand.  

 


