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Referat  

Bestyrelsesmøde                                   

          
 

Dato  19/04-2022 

Tid  Kl. 19.00 

Sted  Online via Teams  

 

                                                                             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. Eliteudvalget 

- Jonas Gertsen er optaget i elitekonceptet. Status er at følgende atleter er en del af national elite: 

Toke, Lommer og Emil og Gertsen. Følgende atleter er optaget i Bobler: Mathies, Camilla og Karen. I 

U20-talent er der Caroline. Så alt i alt 8 atleter. Se hjemmesiden:  

https://odenseatletik.dk/senior/  

- Jonas Birkkjær trækker sig ud af eliteudvalget, da han flytter til Tåsinge. Vi skal have fundet et nyt 

medlem hertil. Rasmus Hjort er allerede kommet ind over.  

 

2. Økonomi 

- Penge fra Parasport Danmark er gået ind på kontoen.  

- 20.000kr. fra kommunen ifm. Royal Run. Dette var samlet 100.000 kr., som hovedafdelingen har 

fordelt ligelig til alle afdelinger.  

 

3. Morten 

- Skole-OL er den 2.-5. maj. Der er efterhånden fundet nok hjælpere hertil.  

- Materiale til en eventuel sag mod Grenke for deres aftaler ang. ladestationer er ved at blive samlet 

sammen af advokater. Karsten har sendt diverse fakturaer ind. Morten har rykket både Buster og 

Andreas for deres historie af sagen, men ingen af dem har vendt tilbage. Derudover har Morten 

også talt med en DR-journalist, der samler materiale ind til en historie. Hvis OA går med i 

søgsmålet, er det maksimale beløb, det kan komme til at koste, 5000 kr.  

https://odenseatletik.dk/senior/
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- Kastegården skal flyttes ned mod det gamle cricket-skur. Emil Mikkelsen er inde over sagen og har 

forslået at OA betaler støbearbejdet ifm. nyanlæggelsen. Dette er ca. 30.000 kr. Det godkender 

bestyrelsen.  

- Der er desuden brug for en masse hjælpere til Eventyrløbet den 26. maj.  

 

4. Mathies 

- Der er kommet gang i idékassen igen. Følgende er blevet foreslået 

- Thomas har tilbudt at male vægtskiverne. Det er han meget velkommen til, og klubben betaler 

selvfølgelig malingen.   

- Nogle har efterspurgt en aftale med Mads Morsø eller andre om massage/behandling. Som 

tidligere diskuteret i bestyrelsen, så vil vi ikke gøre et samarbejde officielt, men det vil være fint, 

hvis Mads er interesseret i at give lidt behandling til billige penge af og til. Mathies kontakter 

Rasmus Hjort ift. en aftale med Mads.    

- Cykel-Claus mener ikke, at atletik har ret til varme i arenaen i weekenden.  

- Hvad er status med ”Månedens Atlet”? Jacob har desværre ikke fået fingeren ud og fået gjort 

noget.  

 

5. Medlemstal fra DIF 

- Der har været et stort fald i antallet af medlemmer i atletik det sidste års tid på landsplan. Den 

udvikling, som vi har set i Odense, er derfor også et større problem på landsplan.  

- Der mangler en træner til cykelskolen. Med en smule kendskab til atletik kan man nemt varetage 

denne opgave. Lønnen er ca. 120 kr./timen.  

 

6. Koordinering af bestilling af Trimtex-tøj 

- Det er aftalt med Louise, at alt tøj til ungdommere, ungdomstrænere osv. bestilles af hende. Gratis 

singletter for senior-medlemmer ved indmeldelse koordineres og bestilles af Jacob.  

 

7. Planlægning af kommende bestyrelsesmøder  

 

Dato Tid Sted 

17/5-21 Kl. 19  OGF’s klubhus, Stadionvej 43 

 

 


