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Referat  

Bestyrelsesmøde                                   

          
 

Dato  25/1-2022 

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 (næstformand og referent) X  

Mathies Hartmann X  

Annika Hein Fabrin  X  

Jeppe Emil Kristensen  X  

Caroline Eckert X  

Bestyrelsessuppleanter    

Niels Larsen  - 

Sabrina Kjær Hemmingsen Møller  X  

  

1. Bordet rundt 

- Caroline: Har prøvet at forhøre sig ang. en forårstræningslejr. Dette er der god stemning for.    

- Mathies: Carlo har nogle kontakter i Italien, hvor det kunne være relevant.  

- Jeppe: Ungdomstræningen er kommet i gang igen, men der har været problemer med 
bemandingen pga. corona.  

- Karsten: DHL-stafetten er gjort endelig op. Har fået udbetalt 1,7 mil. Vil gerne have et mere 
gennemskueligt trænerkoncept uden alle mulige småaftaler.  Havde et møde i eliteudvalget i 
starten af januar. Der er kun fire, der er optaget.  

 

2. Godkendt Regnskab 2021 (KK) 

- Regnskabet er revideret før mødet og godkendt af bestyrelsen under mødet 

- Indtægterne for 2021 blev 2.7 mil. op imod de forventede 2.2 mil.  

- Overskuddet for 2021 er 847.000 kr  

 

3. Godkendelse af budget 2022 (KK) 

- De forskellige indtægts- og udgiftspunkter gennemgås og vurderes. Det har været et ønske, at 
budgettet præsenteres til generalforsamlingen. Der budgetteres med et nul resultat for 2022.   
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4. Forberedelser til generalforsamlingen 

- Jacob lægger ændringsforslagene til vedtægterne op på Facebook og hjemmesiden.  

- Annika har valgt at forlade bestyrelsen. Sabrina stiller op i stedet for. Hendes plads som 
suppleant er derfor vakant.  

 

5. Diverse info (Morten)  

Odense Indoor d. 5.2. 

- Der afholdes et meget komprimeret stævne den 5. februar efter ønske fra OA-medlemmer og 
Århus1900.  

Barselsvikariat 

- Der er modtaget 16 ansøgninger til stillingen. Morten forventer at starte samtaler med Line i 
første uge af februar. Hvis der er andre bestyrelsesmedlemmer, der vil deltage, så er de 
velkomne.  

Henvendelse løbsarrangørerne til DAF-bestyrelse 

- Der er sendt en henvendelse fra de store løbsarrangører til DAF med deres syn på en 
økonomisk model. DAF har kun reageret med en kvittering for modtagelsen.  

Hovedafdeling generalforsamling 

- Hovedafdelingen holder generalforsamling den 24. februar. Her vil OA bestyrelsen prøve at 
være stærk repræsenteret.   

Brainstorming  

- Morten har diskuteret med Lars Lindstrøm om muligheden for at lave en grandprix stævneserie 
frem mod DM-ude med fire kvalitetsstævner i de fire største byer.  

 

6. Evt. coronasituationen  

- Lige nu er der kun krav om coronapas for styrketræningsrummet. Der afventes nye 
udmeldinger fra statsministeren onsdag den 26. jan, før dette krav revideres.  

 

Planlægning af kommende bestyrelsesmøder  

 

Dato Tid Sted 

22/2-22 Kl. 19  OGF’s klubhus, Stadionvej 43 

 

 


