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Referat  

Bestyrelsesmøde                                   

          
 

Dato  22/2-2022 

Tid  Kl. 19.00 

Sted  OGF’s klubhus, Stadionvej 25, 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  

Sabrina Kjær Hemmingsen Møller  X 

Jeppe Emil Kristensen  X  

Caroline Eckert X  

Bestyrelsessuppleanter    

Niels Larsen  - 

Christian Blom Nass  - 

  

 

 

1. Bordet rundt 

Karsten:  

- Både til generalforsamlingen og generelt i klubben har der været en del kritisk snak om 

elitekonceptet og afslag til dette. Der har ydermere også været sat spørgsmålstegn ved sidste års 

halvering af støttebeløbet.  

- Denne utilfredshed skal tages alvorlig og eliteudvalget vil gerne kigge på ændringsforslag til 

konceptet i samarbejde med seniortrænere, bestyrelsen og Ramus fra kontoret.  

- Sidste års halvering mener bestyrelsen var velbegrundet ift. den situation, som klubben og 

atletikkens stod ifm. nedlukningerne.  

- Ift. optaget til elitekonceptet, som ved starten af 2022 var meget begrænset, så kan dette ikke 

gøres noget ved. Optaget er baseret på det gældende koncept. Dog kan det være, at konceptet skal 

rettet til på forskellige områder i fremtiden, så vi er sikre på, at støtten dækker de rigtige atleter 

med det rigtige sportslige niveau.  

 

- Der er afsat 5000 kr. til hver gruppe. Dette blev også formidlet videre til generalforsamlingen, men 

for en god ordens skyld, så meldes det ud til seniortrænerne via mail. Dette er gjort.  
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Mathies:  

- Det ser ud til, at det kan lykkes at arrangere en træningslejr. Det er dog lidt et problem at finde 

flybilletter.  

- Vil gerne høre, hvad klubben kan støtte med til træningslejren. Karsten vil gerne have et antal og et 

mere samlet beløb per person, før klubstøtten afgøres. Derfor meldes den fulde pris ud til 

medlemmerne, så så deltagelse kan besluttes på grundlag af det fulde beløb.  

 

Caroline:  

- Ansvaret for at arrangere noget fællesspisning er blevet lagt over på Frederik Madsen, som også 

arbejdet med madlavning til dagligdag ved OUH.  

 

2. Opfølgning fra generalforsamlingen  

- Der var en god stemning, og forsamlingen tog noget kortere tid end forrige år. Der har været flere 

gode tilbagemeldinger.  

- Alle tre forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget. Jacob har rettet disse på hjemmesiden, så det 

er den opdaterede udgave, som man kan finde der.  

 

3. Klubtøj - Gratis singletter  

- Line har ønsket et nyt system for klubtøj til ungdomsafdelingen. Ønsket er, at der fremover ikke 

skal udleveres en klubsinglet til medlemmer i ungdomsafdelingen. I stedet for vil Line gerne have 

en bunke singletter, som medlemmer kan låne i starten ved stævner. Efterfølgende kan de så købe 

en singlet, når webshoppen er åben.  

- Bestyrelsen mener, at Line selv skal bestemme, hvilket system hun gerne vil have. Dog er 

holdningen, at seniormedlemmer stadig kan få udleveret en gratis singlet.  

- Webshoppen er åben frem til den 13. marts. Jacob sørger for at få gjort lageret op og få bestilt nye 

singletter hjem til lageret og Line.   

 

4. Økonomi (herunder medlems/kontingent-opfølgning)  

- Karsten vil gerne have lavet en opdateret oversigt over det historiske medlemstal. Han vil samle de 

forskellige oversigter, som vi har fået fra Conventus det sidste års tid og sende dem til Jacob, som 

vil lave noget databehandling på disse. Det er nødvendigt for at kunne følge med og reagere på 

fald.  

 

5. Planlægning af kommende bestyrelsesmøder  

 

Dato Tid Sted 

15/3-22 Kl. 19  OGF’s klubhus, Stadionvej 43 

 

 

 

 


