Odense Atletik/OGF

Referat
Bestyrelsesmøde
Dato

25/09-2021

Tid

Kl. 12.00

Sted

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

Bestyrelsesmedlemmer
Morten Algot Nielsen (formand)
Karsten Kjelde (kasserer)
Jacob Ilbjerg Stengaard (referent)
Mathies Hartmann
Annika Hein Fabrin
Jeppe Emil Kristensen
Caroline Eckert
Bestyrelsessuppleanter
Niels Larsen
Sabrina Kjær Hemmingsen Møller
Ansatte
Line Lykkehøj
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1. Økonomi (Karsten)
- Vi havde ikke betalt noget løn de sidste måneder, men dette er overført til hovedforeningen.
- På nuværende tidspunkt er det gået ca. i nul. Det ser derfor super fint ud allerede før indtægterne
fra DHL.
2. Henvendelse fra Jørgen Halkjær ang. støtte til kastetræning
- Bestyrelsen vil gerne støtte kastegruppens træning. Jacob melder det ud til Jørgen.
- Derudover vil bestyrelsen også gerne bevillige tilsvarende beløb (5000 kr.) til de øvrige grupper til
sociale el. træningsmæssige aktiviteter.
3. Opfølgning på årets DHL og Royal Run
- Årets DHL gik godt. Der var godt styr på det meste. Der er evalueringsmøde i styregruppen den 5.
oktober, hvor Jacob bl.a. vil drøfte hjælpersituationen.
4. Sociale aktiviteter (dato og plan for næste tirsdagsspisning og frivillighedsarrangement)
- Der er afholdt tirsdagsspisning, hvilket var en succes. Der var brugerbetaling på 20 kr. og så en lille
betaling for drikkevarer. Der kunne laves noget hygge med brætspil efterfølgende.
- Det er vigtigt, at det ikke kun er bestyrelsesmedlemmer, der står for fællesspisning.
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Den næste fællesspisning bliver den 12. oktober.
Bestyrelsen vil gerne arrangere et frivillighedsarrangement den 30. oktober. Jeppe og Caroline vil
skrive en mail med et tilmeldingslink, så vi kan få en fornemmelse af opbakningen.

5. Fælles træningslejr
- Caroline foreslår en fælles træningslejr. Dette vil hun kigge mere ind i.
6. Eventuelt
Mathies:
- Foreslår en idékasse til bestyrelsen. Det kunne være en idé med en fysisk postkasse
- Oversigt over klubbens organer. Der er mange, der ikke ved, hvilke udvalg, vi har, og hvem der
sidder der. Dette kunne være fint at have på hjemmesiden med relevante kontaktinformationer.
- Samarbejde med Aarhus 1900 - Mathies har under corona været i kontakt med bestyrelsen i Aarhus
1900, og de vil gerne med til et møde, hvor vi kan snakke om et samarbejde. Vi foreslår, at vi kan
mødes med dem online til vores næste bestyrelsesmøde.
- Vores stadionmand, John Kaj, burde få en lille anerkendelse i form af en lille kurv. Dette godkender
bestyrelsen. Annika vil købe kurven og få den ud på stadion, og så prøve Mathies at fange ham en
dag.
Caroline
- Månedens atlet - Bestyrelsen kommer frem til, at det er en pris, der skal indføres (dog uden Karsten
og Morten). Der skal lægges et billede og resultat op på sociale medier samt gives en lille flaske af
et eller andet.
- Redskabsrum - Det kunne være fint at få rummet ryddet op og hængt nogle billeder.
7. Planlægning af kommende bestyrelsesmøder
Dato
28/10-2021

Tid
Kl. 19
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