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Referat  

Bestyrelsesmøde                                   

          
 

Dato  10/1-2023 

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  - 

Christian Blom Nass  - 

  

1. Bordet rundt 

- Jeppe: var på ungdomstrænerkursus i Odense organiseret af Søren Kirketofte. Dette var et super 

fint kursus.  

- Mathies: Flere stangspringer har været i Italien til et stort stangspringsstævne, der var støttet af 

klubben. Det var en rigtig god og lærerig tur.  

- Sabrina: Folk har efterspurgt et socialudvalg, hvor man kan lave fællesarrangementer på tværs i 

klubben. Sabrina vil gerne være ”formand” for sådan et.  

- Jacob: OA Det var et vellykket HCA Nytårsløb, hvor der var stor opbakning i mellem/lang-gruppen. 

Resten af socialbudgettet for mellem/lang blev brugt på dette arrangement.   

- Morten:  

1. Snakket en del med Emil ift. formandskabet, som Emil stadig virker til at være interesseret i.   

2. Der er indleveret inputs til stadionrenoveringen, bl.a. et nyt lyssystem.  

3. Var til sportsgala i Herning. Cykling Odense fik en pris for Årets DIF-forening, hvor cykelskolen 

selvfølgelig er en del af vurderingen. Prisen var efter Mortens vurdering velfortjent.  

4. Der var meget fokus på frivillighed, som man med fordel kan bygge videre på.  

5. Motionsafdelingen vil gerne have ændret fordelingsnøglen, således de slipper for ca. 25.000 kr. om 

året. Dette er aftalt, men pengene går fra Eventyrløbet.  

- Karsten: Har gået og tænkt en del over en formandskandidat. Vi vil gerne vide, om Emil gerne vil 

stille op i løbet af denne uge (uge 2) 

 



 Odense Atletik/OGF 

 

Side 2 af 2 
 

2. Æresmedlemmer 

- Karsten har fået henvendelser på et par klubmedlemmer, der har ydret, at de er æresmedlemmer, 

og at de derfor har ret til fri kontingent.  

- Buster har leveret en liste, hvor disse medlemmer ikke var på. Det kan være en fejl, og fejlen vil 

derfor komme de relevante medlemmer til gode.  

- Bestyrelsen mener dog også, at æresmedlemsbegrebet burde afskaffes.  

 

3. Regnskab og budget 

- Det foreløbige regnskab for 2022 gennemgås. Derefter gennemgås og reguleres de forskellige 

budgetposter for 2023.  

 

4. Årets OA’er  

- Flere bud bliver diskuteret, men der er mest stemning for ét. Bestyrelsen overvejer lige yderligere 

frem mod generalforsamlingen.  

 

5. Planlægning af kommende bestyrelsesmøder  

 

Dato Tid Sted 

1/2 2023  Kl. 20-21 Teams 

7/2 2023 Kl. 18.30-21.30 OGF’s klubhus, Stadionvej 25 

 

 


