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Referat  

Bestyrelsesmøde                                   

          
 

Dato  28/10-2021 

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   - 

Ansatte    

Line Lykkehøj   X 

  

1. Bordet rundt 

- Jacob: Det foreløbige DHL-resultat ser godt ud - ca. 1.45 mil. Der mangler dog stadig et par 

regninger.  

- Caroline: Julefrokost er blevet lagt den 17. december - prøver at overtale nogle til at være med til 

at arrangere det.  

- Morten: Der er blevet bevilliget tre mil. til renovering af stadion. Vi skal være med til at præge 

ændringen/forbedringer. Der kunne bl.a. være mulighed for at rykke kuglestød op til enden ved 

klubhuset, lave om på de nuværende trapper ned mod banen.  

 

2. Ulla Kolding fra Århus1900 på besøg  

- Der snakkes om klubudvikling og klubsamarbejde mellem vores to klubber.  

- Vi vil meget gerne vide, hvordan de arbejder med strukturer, elite, træningsmiljøer osv. 

- Det kunne være en idé at lave et træningssamarbejde, hvor vi kan trække på hinandens 

træningsgrupper.   
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3. Økonomi v. Karsten 

- Der er kommet 37.000 kr. fra en genopretningspulje, der er blevet brugt af Line til nogle 

videomateriale m.m. 

- 24.000 kr. til RisingStar-projektet - der er dog ikke den helt store tilslutning (0 lige nu faktisk).  

- 738.000 kr i indtægt og 780.000 kr. i udgifter lige nu.  

- Hvilken aftale har vi med Middelfart Sparekasse? Der kunne måske med Karsten som mellemmand 

laves en noget bedre aftale med Fynske Bank.  

  

 

4. Planlægning af kommende bestyrelsesmøder  

 

Dato Tid Sted 

14. november 2021 Kl. 12 OGF’s klubhus, Stadionvej 43 

14. december 2021 Kl. 19  OGF’s klubhus, Stadionvej 43 

 

 

 


