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Referat  

Bestyrelsesmøde                                   

          
 

Dato  15/6-2022 

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. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i DAF 

- Der er sendt en anmodning/brev til den nuværende DAF-bestyrelse om indkaldelse til 

ekstraordinær generalforsamling og i den forbindelse en mistillidserklæring til DAF’s bestyrelse fra 

30 medlemsforeninger af DAF. Dette har OA valgt at skrive under på.  

- Årsagerne til denne indkaldelse skyldes meget uklarhed og utilfredshed i dele af atletik-Danmark, 

hvor DAF’s strategi og økonomiske genopretning har fremstået uklar. Flere klubber føler ikke, at de 

er blevet hørt.  

- Jacob har været i dialog med formanden for DAF og fremlægger formandens synspunkter for resten 

af bestyrelsen  

- Videre forløb i sagen er endnu uklart. Alle medlemmer af bestyrelsen er dog enige om at lige 

meget, hvordan sagen udarter sig, så er det yderst vigtigt at tonen forbliver god, at det handler om 

atletikkens retning og ikke enkeltpersoner, og ikke mindst at det ikke må skabe splid i OA.  

 

2. DT-finalen i Odense (Morten)  

- Vi afholder DT-finalen lørdag den 3/9.  

- Rasmus Hjort prøver at udtage to hold fra Odense, et dame og et herrehold.  

- DAF ønsker ikke en fest, men det ønsker vi nok!   

 

3. Personaleudlejning (Morten) 
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- Louise, Pernille og tre praktikanter er udlejet til finalen i Skole-OL i Billund, hvor de tjener lidt penge 

til klubben. Transport, hotel og en lille løn til praktikanter betales af klubben.  

- Det er godt for at give de ansætte noget erfaring - måske til et kommende finale i Odense i 

fremtiden!  

 

4. Økonomiske overblik (Karsten)   

- De atleter, der er optaget i elitekonceptet, er der sat ca. 70.000 kr. af til. Det efterlader 35.000 kr. 

til øvrige arrangementer, der kan være samlinger, foredrag osv. for en bredere skare af eliteaktive i 

OA. Rasmus Hjort kigger på forskellige mulighed.  

- Flere medlemmer af bestyrelsen mener, at visse tilbud, såsom mentaltræning, kostvejledning m.m., 

kan være svære at få noget ud af i gruppe-sessioner. Det er derfor måske andre tilbud, der skal 

vægtes dette år.  

 

5. Nyt fra Eliteudvalget (Karsten/Rasmus)  

- Der er blevet omstruktureret en del i ungdomsafdelingen. Dette er med håb om, at flere kan 

bringes op i seniorrækkerne.  

- Sabrina, Henrik Johansen, Finn Malcau vil sammen med Rasmus Hjort prøve at lave en 

stævneudvalg, hvor der samles en række stævneopgaver.  

- Fremover bliver der nye regler for anmeldelse af stævner, hvor anmeldelsen skal ske i bedre tid. For 

at forberede medlemmer på det vil stævneudvalget gerne have alle forespørgsler på stævner 

igennem hos dem. Derved kan stævnerne og discipliner bedre koordineres og meldes ud til andre 

klubber. Rasmus Hjort vil melde dette ud på et tidspunkt.  

 

6. Tilskud til stævner (Rasmus)  

- Der har været en del forvirring om, hvilke stævner der er tilskud til. Dette er beskrevet i 

stævnebeskrivelsen inden under elitekonceptet. Den er imidlertid ikke opdateret, og flere stævner 

bliver ikke afholdt længere. Derfor giver det mening at revidere denne, således den dækker 

kvalitetsstævner for alle grupper. Dette vil Rasmus lave et udspil til.  

Lige ser oversigten således ud:  
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7. Eventyrløbet - hjælpersituation  

- Der var ikke muligt at finde folk nok til at stå for oprydning til Eventyrløbet. Derfor betalte vi os fra 

det.  

- Det er ikke optimalt, at det ikke er beskrevet bedre, hvilket ansvar OA har til Eventyrløbet. Enten 

skal vi slet ikke have faste opgaver til Eventyrløbet, ellers også skal det beskrives helt tydeligt med 

styregruppen for Eventyrløbet, hvad opgaven består af, og hvor mange hjælpere, der skal bruges.  

- Jacob stod for tilmelding af OA’ere og var ikke informeret om aftalen, der betød, at 

motionsafdelingen overtog opgaven. Derfor meldte han ud til deltagerne, at de skulle hjælpe. Dette 

er ikke optimalt og skal afklares inden næste års Eventyrløb.  

 

8. Trænergodtgørelse (Karsten)  

- Lige nu er der ikke en klar struktur for godtgørelse til trænere, og det varierer meget, hvordan og 

hvor meget de forskellige seniortrænere anvender godtgørelse. Dette burde blive standardiseret, 

så det bliver nemmere at gennemskue og administrere. En model kunne eventuelt bygge på 

antallet af aktive generelt og også antallet af eliteaktive i de forskellige kategorier.   

 

9. Månedens OA’er  

- En person fra ungdomsafdelingen har allerede gjort sig så positiv bemærket i juni, at bestyrelsen 

beslutter, at denne person skal modtages juni måneds pris. Sabrina står for overrækkelse af prisen. 

 

10. Planlægning af kommende bestyrelsesmøder  

 

Dato Tid Sted 

16/8-22 Kl. 19-21 OGF’s klubhus, Stadionvej 25 

24/9-22 Kl. 10-15 TBA 

 


