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Referat  

Bestyrelsesmøde                                   

          
 

Dato  4/3-2021 

Tid  Kl. 19.00 

Sted  Online via Zoom 

 

                                                                             Til stede                   Afbud 

Bestyrelsesmedlemmer   

Morten Algot Nielsen (formand)  X  

Karsten Kjelde (kasserer) X  

Jacob Ilbjerg Stengaard (næstformand) X  

Mathies Hartmann X  

Annika Hein Fabrin   X 

Jeppe Emil Kristensen  X  

Caroline Eckert X  

Bestyrelsessuppleanter    

Niels Larsen  - 

Sabrina Kjær Hemmingsen Møller  X  

Ansatte    

Line Lykkehøj  X  

 

1. Velkommen til de nye - Bestyrelsen konsolidering  

- Navnerunde og præsentation af nye såvel som gamle bestyrelsesmedlemmer.  

- Jacob Stengaard udnævnes som næstformand.   

 

2. Bestyrelsens arbejde og mødeformer (Morten)  

- Morten præsenterer sine ambitioner og sit syn på et bestyrelsesarbejde. 

- Det er vigtigt, at det er sjovt og meningsfuldt at sidde som bestyrelsesmedlem.  

- Formål for bestyrelsen findes i vedtægterne: ”Foreningens formal er med udgangspunkt i atletik og 

et forpligtende fællesskab omkring dette at tilbyde atletikinteresserede kvalificeret træning og 

konkurrencer”.  

 

3. Billeder og opgavebeskrivelse af de nye medlemmer  

- Der skal nye billeder og kontaktoplysninger op på hjemmesiden.  

 

4. Økonomi og budget (Karsten)  

- Der er blevet bevilliget yderligere en kompensation for tabte indtægter. Ansøgninger om løntilskud 

+ dækning af nogle omkostninger afventes stadig.  
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- Hvordan skal fordelingen af indtægterne fra DHL mellem organerne i OGF være - møde med Klaus 

Winter?  

- Forklaring af den overordnede økonomi i klubben for de nye medlemmer: 80-90% af indtægterne 

kommer fra DHL.  

- Det kunne være en idé at overveje en genoprettelse af en sikkerhedskonto.  

- Budgettet er meget svært at lave, da der er rigtig mange usikkerheder for resten af året. Ligeledes 

er det svært at bestemme, om udgiftstoppet skal fortsætte. Dette er der dog stemning for, at det 

fortsat skal.  

- Skole-OL bliver aflyst. Line vil gå i dialog med Idrætspuljen, om hvorvidt tilskuddet skal føres 

tilbage. Hun foreslår, at man kunne tilbyde en anden form for skoleaktivitet, så tilskuddet ikke 

bortfalder.  

 

5. Kort info om DHL-styregruppemøde (Jacob)  

- DHL-arrangørerne rundt omkring - især i Kbh. - vil gøre alt, hvad de kan, for at afholde DHL.  

- Prisstigninger vedtaget 

- Arbejder med forskellige formater - det er svært at bestemme noget endelig nu. Vaccinepas kunne 

være en lovende mulighed.  

- Færre deltagere, men måske højere kvalitet.  

 

6. Sportsefterskolens kontrakt  

- En kontrakt ligger klar og bliver lagt ud, så bestyrelsen kan læse den, før Morten underskriver den.  

 

7. Lines arbejde og opgaver (Morten)  

- Morten har haft et møde med Line og fået et indblik i Lines arbejdsopgaver.  

- Der går mange timer med skoletræning, der i princippet også nemt kunne varetages af andre i 

klubben, der kunne få en betaling. Disse timer kunne måske bruges til at undersøge, hvad der sker i 

resten af atletikverdenen. Line kunne måske komme i noget praktik hos andre store velfungerende 

klubber.  

 

8. Corona og træning  

- Ungdomstræningen er startet op i mandags - Line er overrasket over, hvor mange der er kommet. 

Der har været flere end efter første oplukning. Det er Line selvfølgelig meget tilfreds med.  

- Delt stadion op i fire grupper a’ 25 ungdommere + en gruppe, der er ude og løbe.  

- Der skal gøres opmærksom på den gode nyhed med åbning af ungdomstræningen.  

 

9. Kommunikation og SoMe  

- Camille og Toke har fået adgang til de sociale medier. Jeppe og Sabrina kontakter dem og 

koordinerer med dem.  

 

10. Rising Stars projekt med Parasport DK  

- https://parasport.dk/aktiviteter/boern-unge/team-rising-stars/ 

 

- Caroline skal sammen med Peter Kromann arrangere et forløb, hvor børn med et handicap skal 

inddrages med i idræt og atletik.    

 

 

https://parasport.dk/aktiviteter/boern-unge/team-rising-stars/
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11. Dansk Atletik Årsmøde d. 24.4.21  

- http://dansk-atletik.dk/nyheder/nyheder-2021/2021/02-25-der-inviteres-til-udsat-aarsmoede-
2020-den-24-april-2021.aspx   

- Årsmødet er kun en dag fra 11-15. Vi må afvente og se, hvor mange der må møde op.  

- Hvis der møder to medlemmer op, da har vi to stemmer.  

 

12. Eventuelt 

- Ny ansat i hovedafdelingen  

- Caroline gør opmærksom på manglende spring- og mangekampstrænere.  

- Jacob får oprettet de andre i bestyrelsen i Conventus, så de kan tilgå møder m.m.  

 

13. Planlægning af kommende bestyrelsesmøder  

 

Dato Tid Sted 

13/4-2021 Kl. 19  OGF’s klubhus, Stadionvej 43 

 

 

http://dansk-atletik.dk/nyheder/nyheder-2021/2021/02-25-der-inviteres-til-udsat-aarsmoede-2020-den-24-april-2021.aspx
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