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Referat  

Bestyrelsesmøde                                   

          
 

Dato  02/09-2021 

Tid  Kl. 19.00 

Sted  OGF’s klubhus, Stadionvej 43, DK-5200 Odense V 

 

                                                                             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 X  

Sabrina Kjær Hemmingsen Møller  X  

Ansatte    

Line Lykkehøj  X  

  

 

1. Status på hjælpere til RR og DHL  

- Det ser efterhånden bedre ud med DHL. Vi fik samlet et par enkelte hjælpere.  

- RR mangler stadig hjælpere - især til oprydning søndag aften og mandag aften kan der altid bruges 

flere hjælpere.  

 

2. Økonomi og investering  

- Karsten har lukket vores investering og trukket pengene ud.  

- Der kommer nogle penge fra DAF til dækning af nogle udgifter til DM. Det endte på en underskud 

på 6000 kr., som bliver dækket af DAF.  

- Vi har budgetteret med 1.500.000 kr overskud fra DHL. Lige nu har vi over 11.000 tilmeldte 

sammenlignet med 16.000-17.000 kr. Vi har nok også flere udgifter. Lige nu holder vi fast i beløbet.  

 

3. Fritidsportalen  

- Vores generalforsamling er ikke registreret i fritidsportalen. Karsten får referatet.   

 

4. Stævner, sociale arrangementer og andet  

• Den røde tråd i Odense Atletik. Den bedste klub for børn, ungdom, senior og masters.  
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- Lige nu er der en grøft mellem ungdom og senior  

• Stævner, sociale arrangementer og andet 

- Der er Vinterturnering 1. runde på Tusindeårsskovspladsen i Odense. Det kunne være en idé, hvis 

man fik oplært en eller to i at arrangere sådan et stævne. Det kunne være en god kerne til et 

stævneudvalg.  

- Jeppe laver en tråd i Facebook-gruppen, så vi kan få samlet et julefrokostudvalg. 

- Der arrangeres en brainstorming eftermiddag for bestyrelsen kl. 13 den 25. september.  

 

5. Planlægning af kommende bestyrelsesmøder  

 

Dato Tid Sted 

25/09-21  Kl. 13 OGF’s klubhus, Stadionvej 43 

 


