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Referat  

Bestyrelsesmøde                                   

          
 

Dato  25/10-2022 

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 Ejby 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. Årsmøde i Nyborg (Jacob) 

- Louise Baarup og Jacob Stengaard var til årsmøde som de to stemmeberettigede deltagere fra OA.  

- Mødet indeholdt forskellige diskussioner, men blev afholdt i en god og ordentlig tone.  

- Der var en bred opbakning til den nye bestyrelse og den nye formand og en enighed om, at DAF 

skulle videre.  

- Der var ingen modkandidater til de opstillede kandidater, så alle valg foregik ved fredsvalg.  

- Efter hoveddelen deltog de begge i små gruppebrainstorminger omkring forskellige dele af DAFs 

arbejde.  

 

2. DM-indendørs 2023 (Morten) 

- OA er blevet spurgt af DAF, om vi vil afholde et DM i TE-arenaen.  

- Spørgsmålet er, om det er realistisk, at vi kan opvarme arenaen til den ønskede temperatur. 

Kommunen kan ikke love noget.  

- Derfor har vi ikke budt ind på et DM, da vi nok ikke kan forsvare et DM ved f.eks. 5 grader.  

 

3. Vinterturnering 1. runde (Morten) 

- Det lykkedes for ca. 6 frivillige at afholde et løb for 130 ude på Tusindeårsskovspladsen.  

- Det forløb uden problemer, og landsholdsdeltagerne til NM blev fundet.  
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4. Forretningsorden for bestyrelsen (Morten)  

- Bestyrelsen har faktisk ikke en forretningsorden. Dette burde der være, så arbejdsgange 

tydeliggøres.  

 

5. Økonomi (Karsten)  

- Der har endnu ikke været udgifter til ”Rising Stars”, da der ikke har været nogle deltagere i 

programmet. De 115.000 kr. bevilliget skal vi derfor have fundet ud af, hvad vi skal gøre med. Hvis 

det er muligt at overføre til indkøb af cykler til Framerunning, så kunne det være en oplagt 

mulighed.    

- DHL-indtægter har vi ikke fået endnu.  

- Alt i alt har vi udgifter på 1.3 mil og derfor 700.000 kr. i underskud på nuværende tidspunkt.  

- Der forventes et overskud på ca. 500.000kr. for året pga. et forventet godt DHL-resultat.  

- Til næste møde vil Karsten give et lidt mere grundigt overblik over økonomien.  

 

6. Eliteudvalgsmøde (Karsten) 

- Eliteudvalget mangler stadig en tredje person. Karsten foreslår Andreas Lommer. Jacob tager 

kontakt til Lommer og hører.  

- Mubaarik har klaret kravet som eneste nye person siden sidste møde.  

- Planen er at holde et møde i november, hvor de eliteaktive mødes med eliteudvalget, hvor reglerne 

forklares, så alle er opdateret om konceptets vilkår.  

 

7. Opsamling fra sidste møde  

- Rekrutteringen af nye medlemmer via sociale medier. Vi har også forlænget en aftale med Motivu, 

der også arbejder med rekruttering. Louise Baarup kører videre med dette.  

-  

8. Generalforsamling  

- Der er endnu ikke klarhed om, hvilke medlemmer af bestyrelsen, der genopstiller i næste periode. 

- Alle medlemmer giver en udmelding ved bestyrelsesmødet i november måned.  

 

9. Månedens OA’er  
- For Kasper Pontoppidans frivillige indsats som speaker og ungdomstræner i klubben tildeles hans 

prisen for oktober.  

 

10. Julefrokost  

- Den 16. december er der julefrokost.  

- Prisen for julefrokost fastsættes til 200kr.  

- Fremover skal der måske styres mere, hvem der bliver inviteret til klubarrangementer for 

medlemmer. Lige nu bliver alle (over 300) inviteret til begivenheder.  

 

11. DAF-samling i weekenden i uge  

- DAF-samling er den 29. og 30. oktober (weekenden uge 43).  

- 5. og 6. november er der DAF-kursus weekend (weekenden uge 44).  

 

12. Ny løbebutik i Odense 

Rasmus Hjort har fået arbejde i Kaiser Sport. De har tilbudt en rabat på 20% for klubmedlemmer.  
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13. Planlægning af kommende bestyrelsesmøder  

 

Dato Tid Sted 
22. november  Kl. 19  OGF’s klubhus, Stadionvej 25 

13. december Kl. 19 OGF’s klubhus, Stadionvej 25 

 


