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Referat  

Bestyrelsesmøde                                   

          
 

Dato  16/12-2021 

Tid  Kl. 19 

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   - 

  

1. Bordet rundt  

- Caroline: der har været forespørgsler omkring et eller flere indendørsstævner. Det skal være de 

interesserede, der tager teten, da der ikke rigtig er noget stævneudvalg. Morten vil gerne lave et 

elitestævne, hvor man prøver at samle de bedste på nogle få distancer.  

- Karsten og Jacob var til Conventus-webinar. Der er mange funktioner, der kan udnyttes til at 

optimere arbejdsgange.  

- Morten har haft møde med Michael og Pernille. Der blev snakket om, hvordan Pernille kan bidrage 

med løsning af nogle forskellige arbejdsopgaver.  

- Morten: Det er et problem, at ingen af ungdomstrænerne er her mere end en gang om ugen. Kan 

man via den skattefrie godtgørelse gøre det mere attraktiv at træne ungdommere flere gange i 

ugen.  

- Vi har fået ca. 200.000 kr. ind fra Royal Run. Samlet fik OGF ca. 1 mil. kr., som blev fordelt ligeligt 

mellem de forskellige afdelinger.  

 

2. Orientering om DAF’s informationsmøde (Morten og Jacob)  

- Dansk Atletik Forbund er i økonomiske problemer med en uholdbar økonomisk model.  

- Morten, Henrik Lund og Jacob var til møde i Aarhus. Dette var udelukkende informativ om 

situationen, og der blev ikke præsenteret nogle konkrete modeller.  
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- Der er flere forskellige idéer på tegnebrættet. Det kan være forhøjet klubkontingenter og/eller en 

form for motionsløbsafgift. Disse blev kort nævnt til mødet.  

 

3. Diskussion af coronatiltag - Julefrokosten den 17. dec.  

- Bestyrelsen er enige om, at julefrokosten med ca. 35 deltagere vil være forsvarlig at afholde. Der er 

aftalt, at alle skal have en negativ test med dem. Derudover vil arrangørerne være meget 

opmærksomme på sprit, udluftning osv.  

 

4. Økonomi v. Karsten  

- Der er budgetteret med 250.000 kr. i kontingenter. Der er kommet 270.000 kr. ind nu, så det passer 

meget godt.   

- Der er endnu ikke kommet opgørelsen for 4. kvartals løn.  

- Med DHL-indtægterne nærmer vi os indtægter på 2.4 mil, som er meget lig, hvad vi havde før 

corona.  

- Direkte omkostninger er 300.000 kr (400.000 kr i 2019) 

- Stævneomkostninger er omkring 60.000 (300.000 kr. i 2019) 

- Vi ser ind i et godt overskud i år - er der noget, som der kunne være meget brug for i klubben?  

 

Morten:  

- Der er blevet forhandlet ny aftale med hovedforeningen om DHL-afregning. Bestyrelsen er enige i, 

at vi godt kan imødegå og acceptere hovedforeningen udspil.   

 

5. Generalforsamling den 8/2-22 

- Morten vil gerne have en mere fremadskuende generalforsamling, der fokuserer mere på 

fremtiden end året, der gik.  

 

6. Opfølgning på værdi- og formålsdiskussion 

- Line og Jeppe har haft møde med trænerne i klubben. Det var et godt møde (Jeppe), og der er 

forskellige punkter, der arbejdes videre med.  

 

7. Eventuelt 

- Bestyrelsen bakker op om nytårskuren og de fleste vil deltage. Medlemmerne vil prøve at opfordre 

de andre i de forskellige grupper til at deltage i arrangementet.   

 

8. Planlægning af kommende bestyrelsesmøder  

 

Dato Tid Sted 

25/01-2022 Kl. 19.00  OGF klubhus, Stadionvej 43 

 


