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Referat  

Bestyrelsesmøde                                   

          
 

Dato  24/9-2022 

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  - 

  

1. Morten laver status 

- Morten vil gerne have, at bestyrelsen har fokus på de overordnede linjer på dette møde.  

- DHL-stafetten: Omsætningen har for første gang rundet 4 mil. Overskuddet ser ud til at blive på 

den anden side af 2 mil. Dette er bestyrelsen yderst tilfredse med. Det skaber et godt grundlag for 

vores fremtidige udvikling af klubben.   

- Pengene fra fritidspuljen fra Odense Kommune bliver omlagt fra kultur & fritid til sundhed. Derfor 

er det usikker, om vi kan hente midler fra denne pulje. Pengene fra denne pulje går til Cykelskolen, 

Sommercamp og Skole-OL.  

- Koordinationsudvalget har bekræftet, at renovation af stadion bliver til næste forår. 

Renovationsprocessen kommer til at tage hensyn til atletik, som hovedbrugeren af stadion.  

- Med energipriserne den kommende vinter er det meget tvivlsomt, at Thorvald Ellegaard Arena 

bliver varmet op.  

- OGF får også forøget regning på energi. Motionsafdelingen vil gerne have, at atletikafdelingen 

bidrager med 70.000 kr. ekstra til hovedforeningens regnskab.  

- Morten foreslår, at vi i stedet for prøvet at finde andre indtægtskilder til OGF. Destination-Fyn har 

f.eks. ydret, at de godt kunne se, at OGF kunne løfte flere arbejdsopgaver.  

- Et gentagende spørgsmål har været, hvordan vi skaffer flere medlemmer. Skal vi gå efter at øge 

ungdomsgruppen, seniorgruppen eller mastergruppen.  

- DAF: Bestyrelsesformanden er gået af efter 70 dage. Dette skete efter, at en enig bestyrelse havde 

ydret, at de ikke kunne fortsætte med den nuværende formand.  
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- Odense Atletik er blevet kontaktet af DAF. De vil gerne have, at vi lægger hus til dommer samt 

trænerkurset, hvilket vi har sagt ja til. Vi betaler huslejen. Følgende kurser og datoer er der tale om:  

Børnetræner kursus 6/11 

Ungdomsløbetrænerkursus: 5+6/11 

Ungdomstrænerkursus 2: 5+6/11   

 

2. Karsten - Status på økonomi  

- Karsten har været i kontakt med Nets og blevet NemID-administrator.  

- Der har været et Kontant-program om leasingaftalen med ladestanderen. Det ser ud til, at vi 

juridisk har svært ved at gøre mere, så vi bliver nødt til at betale resten af lejebeløbet. Den er 

opsagt fra 2024, hvor kontrakten udløber.  

- Andreas Jeppesen har kontaktet os i forhold til implementering af Roster.  

 

3. Generalforsamling  

- Det besluttes, at generalforsamlingen for foreningen bliver den 7. februar 2023 i salen i klubhuset. 

- Jacob laver indkaldelse og dagsorden.  

 

4. Brainstorming  

- Lave målrettet rekruttering af ungdommere med SoMe-kampagner 

- Startpakker til nye medlemmer - informationer og gratis singlet til seniormedlemmer  

- Samarbejde med ORC  

- Nem tilmelding via hjemmesiden  

- Fokus på kvalitet frem for kvantitet ved afholdelse af stævner.  

- Samarbejde/løft af øvrigt atletikmiljø på Fyn og øvrigt nærområde. 

- Udbrede atletik til flere skoler i Odense-området. Til dette skulle der hentes en ekstra person ind.   

 

5. Planlægning af kommende bestyrelsesmøder  

 

Dato Tid Sted 

25/10-2022 Kl. 19  OGF’s klubhus, Stadionvej 25 

7/2-2022 (Generalforsamling) Kl. 19 OGF’s klubhus, Stadionvej 25 

 

 


