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Referat  

Bestyrelsesmøde                                   

          
 

Dato  14/11-2021 

Tid  Kl. 12.00-15.00 

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  - 

Sabrina Kjær Hemmingsen Møller  X  

Ansatte    

Line Lykkehøj  X  

  

1. Bordet rundt  

- Sabrina: Har været I Aarhus og snakke med Ulla Kolding igen - især ang. ungdomstræning.  

- Caroline: Det kunne være dejligt med nogle udviklingstilbud til sub-elitekoncept aktive i klubben. 

Karsten foreslår Mia Lichtenstein som foredragsholder.  

- Jeppe: Har brug for at få mobiliseret nogle frivillige kræfter i klubben til at hjælpe med at afholde 

sociale arrangementer.  

- Jacob: Vil gerne sætte i gang i konceptet ”Månedens atlet”. Vi kan prøve at høre, om Intersport vil 

give nogle gode priser på gavekort.   

- Line: Har også været med i Aarhus og snakke med Ulla. Det kunne være en god idé at udpege nogle 

kerneværdier i klubben. Inkludere klubbens konger - ellers vil de komme til at modarbejde denne 

proces. 

- Mathies: Vil prøve at gå videre med et organisationsdiagram for klubbens opbygning. Den kunne 

både blive lagt op på hjemmesiden og hængt op i klubhuset.  

- Annika: Har oplevet at det var svært at holde kontakten til klubben gennem en længerevarende 

skadesperiode. Foreslår at man kunne lave noget fællestræning for skadede (sammen med noget 

skadesforbyggende) med Mads Lau, hvis han kan og vil. Der skal selvfølgelig en reel løn til Mads for 

dette arbejde.  
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- Karsten: Vores snak bliver meget i øst og vest og meget lidt konkret. Vi har brug for nogle konkrete 

mål, hvor der er nogle klare parametre at måle på, f.eks. antal medlemmer.  

- Morten: Vi har en række stærke områder og fordele i Odense Atletik. Vi har en god økonomi og 

derved økonomisk uafhængige fra DAF og andre aktører. Vi har gode faciliteter. Dog har vi en 

udfordring med antal medlemmer og antal starter til stævner m.m. Vi er simpelthen meget små - 

under 200 medlemmer. Det kan blive et problem, hvis man skal løfte store opgaver i fremtiden.  

   

2. Samle op på mødet med Ulla - Hvilke værdier skal vi have i klubben?  

- Vores formålsparagraf er ikke ret skarp, meget overordnet og svær at forstå. Generelt mener 

bestyrelsen, at det kunne være fint at opdatere denne i overensstemmelse med klubbens værdier.  

- Brainstorming på værdier: Trivsel, udvikling, mangfoldighed, en anerkendende kultur, stor 

legeplads, udvikle atletiktalenter, sjov, resultater, fællesskab, engagement, frirum, følelser, 

inklusion.  

- Atletikken kan være relevant igennem hele livet.  

- Der samles op på værdierne, og der stemmes om de bedste tre. Følgende værdier få disse 

stemmer:  

1. Udvikling (6) 

2. Dedikation (5) 

3. Rummelighed (3) 

4. Fællesskab (3) 

5. Kvalitet (3) 

6. Ordentlighed (2)  

7. Engagement (1) 

8. Resultater (1) 

 

3. Generalforsamling - Planlægning  

- Tirsdag den 8. februar kl. 19 bliver generalforsamling afholdt.  

- Karsten, Annika og Mathies er på genvalg.   

- Der skal indkaldes og bestilles mad og klublokale - Jacob får gjort dette.   

 

4. Økonomi v. Karsten  

- 46.000 kr. i underskud lige nu, hvilket er yderst godt.  

- Der er blevet overført 4412 kr. fra DGI midt/vest fra Vinterturnering 1. runde. Dette burde være et 

højere beløb ifølge Morten.  

- Morten: der burde være nogle grupper, der havde deres egne budgetter. Så Line f.eks. har sit eget 

budget at administrere og at forskellige grupper selv kan bestemme, hvad de vil bruge penge på.  

- Line går på barsel i midt april. Morten vil gerne investere en måneds ekstra løn for at give en god 

overgang mellem Line og barselsvikaren, så vikaren tiltræder midt marts. Dette støtter bestyrelsen.   

- Elitebudgettet normaliseres til det nye år.  

    

5. Planlægning af kommende bestyrelsesmøder  

 

Dato Tid Sted 

14/12-2021 Kl. 19  OGF’s klubhus, Stadionvej 43 

 


