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Referat  

Bestyrelsesmøde                                   

          
 

Dato  13/4-2021 

Tid  Kl. 20.00 

Sted  Zoom 

 

                                                                             Til stede                   Afbud 

Bestyrelsesmedlemmer   

Morten Algot Nielsen (formand)  X  

Karsten Kjelde (kasserer) X  

Jacob Ilbjerg Stengaard (referent) 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. Bordet rundt - status og oplevelser hos jer 

- Der er godt gang i grupperne rundt omkring i klubben. Det virker til, at flere af grupperne er 

kommet sig lidt oven på corona-nedlukningen.  

- Caroline har en oplevelse af, at der er kommet flere og flere til ungdomstræningen efter 

genåbningen.  

- Der er nogle aftaler og kontrakter, der er blevet mindre lukrative, som Karsten kigger på.  

 

2. Status på økonomi - Karsten 

- Lønkompensation samt penge fra hjælpepakker er ikke kommet - det afventes stadig.  

- ”I-charge” skal opsiges hurtigst muligt, hvilket sparer ca. 5.500 kr./pr. kvartal.   

 

3. Genåbning efter Corona - Mathies 

- Fra den 21. april vil der blive åbnet op for indendørstræningen for børn under 18. Derved kan nogle 

af de unge få lov til at træne i vægtrummet og arenaen.  

- Fra den 6. maj burde aktive over 18 også kunne træne - dette kommer dog til at kræve et 

coronapas. Mathies har snakket med Ulla Kolding om, hvordan Aarhus-1900 har lavet et 

bookingsystem.  
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- Det er tilladt at hente vægte og andet udstyr i vægtrummet ud til den nye platform.  

- Der er søgt penge fra DGI-pulje (77.000 kr.) til et skur, hvor der kan være noget udstyr til 

udendørstræning.  

- Det giver stadig ikke så meget mening at lægge et budget, men Karsten vil gerne diskutere de 

variable udgifter til det kommende møde, hvor bestyrelsen forhåbentlig kan mødes fysisk.   

 

4. Opdatering fra DHL-møde (18/3) - Jacob 

- Mødet mellem de forskellige arrangører blev udsat til efter genåbningsplanerne var mere på plads.  

- Hjælpepakke for større arrangementer vedtaget - vigtigt at vi er kvalificerede til den, hvis det skulle 

være nødvendigt at aflyse.  

- Styregruppen er blevet udvidet med Anne-Sophie Rasmussen.  

- Skift til Sportstiming som tidtagningssystem.   

 

5. Status Senior DM - Morten 

- Sidste weekend i juni - Tinderbox er planlagt til samme weekend.  

- Morten har møde med stævneudvalget - Morten indtræder i udvalget og Michael vil gerne hjælpe 

til med afviklingen. Line har desuden også nogle ekstra timer, da Skole-OL er aflyst.  

- Møde med Bo Overgaard og Katja i forhold til arbejdsfordeling - de laver tilmelding og 

resultatsystem.  

- Stævnet skal afvikles efter konceptet ”SVIN” - Sjovt, Visionært, Intelligent, Nytænkende.        

   

6. Eliteudvalg info - Karsten 

- Der har været møde i eliteudvalget.  

- Budgettet er halveret for 2021 (i forhold til 2019) - altså uændret fra 2020. Penge afsat til fælles 

arrangementer for de eliteaktive.  

- Der er ikke kommet nogle nye ansøgninger - dog et par stykker, der har kvalificeret sig.   

 

7. "Åbningsstævne" info - Caroline 

- Caroline har hørt de forskellige seniortrænere om, hvilke øvelser de vil ønske til stævner på stadion.  

 

8. Korte informationer - Morten 

Presse og sociale medier (se vedhæftede) 

- Hvordan får vi alle i klubben med, når det handler om nyheder? Hvad hvis man ikke er på sociale 

medier. Opfordring til at gå i tænkeboks med dette.  

 

DAF Årsmøde lør.  24/4 http://dansk-atletik.dk/nyheder/nyheder-2021/2021/04-06-aarsmoede-2020-

afholdes-virtuelt-den-24-april.aspx 

- Årsmødet er online.   

- Sidste tilmeldingsfrist er den 22/4.  

- Jørgen Halkjær og Rosa Pedersen er nomineret.  

 

 

9. Planlægning af kommende bestyrelsesmøder  

 

Dato Tid Sted 

11/5-2021 Kl. 19  OGF’s klubhus, Stadionvej 43 

http://dansk-atletik.dk/nyheder/nyheder-2021/2021/04-06-aarsmoede-2020-afholdes-virtuelt-den-24-april.aspx
http://dansk-atletik.dk/nyheder/nyheder-2021/2021/04-06-aarsmoede-2020-afholdes-virtuelt-den-24-april.aspx
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