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Referat  

Bestyrelsesmøde                                   

          
 

Dato  15/3-2022 

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 X  

Christian Blom Nass X  

  

 

1. Økonomi v. Karsten  

- Der bliver arrangeret en træningslejr, hvor 16 har meldt sig på. Der er besluttet at yde et tilskud på 

500 kr. til træningslejren.  

- Der har ikke været de store omkostninger eller indtægter siden sidst.  

- Karsten vil gerne have en bedre struktur for tilskud til de aktive atleter, så det er nemmere at 

administrere, og klarheden bliver større.  

- Morten: Mener at det giver god mening at have en konto og et beløb, som ungdomsafdelingen frit 

kan råde over.  

- Der er usikkerhed om, hvor meget budgettet skal dække. Skal det være hele ungdomsafdelingen 

forbrug eller blot til sociale og andre formål.  

- Morten vil gerne have ungdomskoordinaterne (Louise og Line) til at give deres bud på, hvad der 

giver bedst mening.  

 

2. Personalenyt og årshjul - se bilag (Morten)  

- Line stopper på torsdag (24/3) og er tilbage i april 2023.  

- Da Line har en masse viden og erfaring fra klubben, der helst skulle føres videre til Louise, har Line 

lavet et årshjul til brug. Det meste vil Louise står for, noget Rasmus og andet bestyrelsen.  

- Morten: der ender rigtig meget på Mortens bord, hvor der er mange beslutninger, der skal træffes 

fra dag til dag.  
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- Morten foreslår et udvalg, hvor Rasmus Hjort sidder som repræsentant fra Eliteudvalget. Med en 

repræsentant fra bestyrelsen og en eller to andre kunne disse beslutninger blive taget væk fra 

Morten og Karsten bord.  

- Jacob: kunne der være en idé at give et budget til hver gruppe, hvor man kunne fjerne nogle af de 

små ansøgninger fra bestyrelsens eller udvalget bord.  

- Line: Man skal passe på, at det ikke bliver gruppeopdelt, da vi er en meget lille klub med få aktive.  

 

3. Kort update ift. DHL-stafetten 

- Der bliver lavet en ny rute, hvor nogle af kritikpunkterne er blevet fjernet/ændret.  

- Der er åbnet for tilmelding.  

- Startgebyret er fastholdt ift. sidste år.  

- Der er nogle unge praktikanter på kontoret, der er begyndt at gøre opmærksom om DHL-stafetten 

på TikTok.  

 

4. Medlemsudvikling for 2021 - Præsentation (se bilag)  

- Det seneste år har der været en fragang på 7.  

- 2021 har været et udfordrende år med nedlukninger, så det er svært at sige, at det er en normal 

udvikling, som vi ser ud fra graferne.  

 
 

- Vi vil arbejder videre med rekruttering til klubben. Det skal være et hovedfokusområde for klubben.   

- Louise har prøvet at tage fat i lærerseminariet, hvor hun gerne vil have et samarbejde op at høre 

med dem. De kan få nogle læring ud af det, og vi kan få noget hjælp og en bedre rekruttering af 

unge mennesker.  

  

5. Frivillighedsarrangement / Sommerfest  

- Det kunne være godt at afholde et kombi frivilligsarrangement og sommefest.  

- Det skal ligge efter DHL-stafetten, hvis det bliver i sensommeren.   

 

6. Info om OGF Hovedafdeling og Dansk Atletik Forbund 

- Hovedafdelingen har holdt ordinær generalforsamling, hvor Jørgen Bendix blev valgt som formand.  

- Motionsafdelingen har også fået en ny formand.  
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- Dansk Atletik har ikke inviteret os med i forhandlinger om en fremtidig finansieringsmodel. Det kan 

OA ikke leve med, hvis vi skal have et godt samarbejde i fremtiden, hvor DAF får gode muligheder 

for lån af vores lokaler, dommerkurser osv.  

  

7. Næste b-møde  

 

Dato Tid Sted 

19/4-22 Kl. 19  OGF’s klubhus, Stadionvej 25 

 

 


