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Referat  

Bestyrelsesmøde                                   

          
 

Dato  13/12-2022 

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  - 

 

Tilstede ud over bestyrelsen: Emil Mikkelsen  

 

1. Bordet rundt (max 10 min) 

- Sabrina: Planlægningen af julefrokosten går godt. Der er 37 tilmeldte.  

- Mathies: OA-League er kommet op på hjemmesiden.  

- Jeppe: Ungdomstræningen går snart på juleferie, og der afholdes juleafslutning nu her. Der er 

desuden ungdomstrænerkursus, men der mangler deltagere.  

 

2. Eliteudvalg status (Rasmus//KK) 

- To nye atleter er blevet optaget i elitegruppen, så der er 10 i alt. Peter Ejersbo og Mubaarik Ibrahim 

- Kristel har sagt ja til at blive det tredje medlem i eliteudvalget.  

- Eliteudvalget har holdt deres første samling, hvor der var et oplæg om restitution.  

- Elitekonceptet er blevet opdateret, så alle eliteaktive kan bruge penge på det samme.  

- Alle krav bliver opdateret det samme tidspunkt på året, så kravene ikke springer for meget.    

- Alle atleter har underskrevet en samarbejdskontrakt.  

 

3. Ny formand - kandidater?  

- Morten har taget en beslutning om at stoppe som formand ved næste generalforsamling.  

- Derved står bestyrelsen over for at finde tre nye medlemmer til næste generalforsamling.  



 Odense Atletik/OGF 

 

Side 2 af 2 

 

- Morten har været kontakt fra klubben i en masse projekter. Nogle af disse projekter vil Morten 

gerne følge til dørs.  

- Niels har snakket med Emil Mikkelsen, om hvorvidt Emil kunne være interesseret. Han er ikke helt 

afklaret. 

- Muligheden for andre kandidater - måske forældre eller andre perifert tilknyttede kandidater - skal 

afsøges.  

 

4. Budget for 2023 - Hvad vil vi fokusere på (Karsten) 

- Det bliver drøftet at bruge noget af året forventede overskud til at belønne de mange gode frivillige 

kræfter i klubben via kontingentfritagelse i en periode, tøj fra Trimtex of frivillighedsarrangement.  

- Elitebudgettet vil bestyrelsen hæve.  

- Lønomkostninger for 2023 er endnu usikkert - endelig fastlæggelse sker i januar.  

 

5. Regnskab 2022 (Karsten) 

- Diverse aktiviteter/arrangementer på stadion har genereret indtægter på 141.000 DKK, så klubben 

er tilbage på før-corona niveau.  

- Eliteomkostningerne har ikke været så store som forventet.  

- 80.000 DKK er der blevet brugt på kurser og uddannelse.  

- Lønomkostninger på ca. 1 mio. i år.  

- På nuværende tidspunkt forventes et overskud for regnskabsåret 2022.  

 

6. Investering i BankInvest Optima 10 - Status etc. (Karsten) 

- Karsten gennemgår vores investering.  

 

7. Træningslejr  

- Der er lavet en afstemning ift. placering af træningslejr, der skal afholdes i påsken. 1. januar er 

sidste dag for at afgive sin stemme. Derefter bliver beslutningen truffet.  

 

8. Planlægning af kommende bestyrelsesmøder  

 

Dato Tid Sted 

10/1-2023 Kl. 19  OGF’s klubhus, Stadionvej 25 

7/2-2023 (Generalforsamling) Kl. 18.30 OGF’s klubhus, Stadionvej 25 

 

 


