Referat af bestyrelsesmøde i Odense Atletik/OGF 13. april 2010
Tilstede: Lone Sørensen: LS, Claus Børsen: CB, Lars Utzon: LU, Flemming Hedeager: FH, Flemming
Wedell: FW, Emil Mikkelsen: EM, Buster Nielsen: BN, Susanne Hedeager: SKH
Oplæg ud fra materiale af Phil McGraw om kommunikation og forståelse af hinanden
Elitesekretariatet: LU og SKH til møde med Elitesekretariatet 27.4 om klubbens
Eliteidrætslokomotiv-status. Materialet fra foregående år udarbejdet af LU og SKH udsendes til
information til bestyrelsen. Materiale til mødet samt referat fra mødet udsendes ad hoc. (SKH)
Danmarksturneringshold: FH Spurgte om DT holdene har høj prioritet i klubben? Bestyrelsen
vedtog at prioritere de aktives deltagelse i holdturneringerne højt. Det gælder både
Danmarksturneringen (DT) Landsturneringen for ungdom (LTU) og veteranholdkampene. Der er
indkaldt til aktivmøde tirsdag 20.4 for begge hold, med henblik på opstart, introduktion og
øvelsesvalg. Der stilles i stærkeste opstilling.
Ungdomstræning:




SKH orienterede om den nye struktur ”aldersrelateret træning” med opdeling efter alder
og discipliner. Der er pt. 9 trænere hver gang, så der kan være gang i 8 discipliner ad
gangen.
Der er indhentet anmærkningsfrie attester på alle trænere og ledere i OA.

Seniortræning:




Trænerseminaret d. 24. april flyttes til en tirsdag pga afbud. (SKH og FH melder dato ud
hurtigst muligt)
Diskussion om styrketræner i klubben. Træner haves og man kigger efter emner/atleter til
denne træning. Opstart til vinter.
Almindelig diskussion om gangen i træningsgrupperne. Denne snak henlægges til det
kommende trænerseminar.

Bus-nyt: FH orienterede om, at vi stadig venter svar fra Told og Skat om beløbet på
afgiftsberigtigelsen. Bussen er betalt og så snart TogS har vendt tilbage, hentes bussen hjem.
Web/Statistik: FW orienterede om gode afholdte workshops. En del har deltaget og det hjælper
forhåbentligt på ”behandlingen” af hjemmesiden. Ønsker og ændringer til hjemmesiden er sendt
til høring hos Claus Børsen og Jan Most (de øvrige statistikere). Når der er sagt god for det,
indhentes pris m.m.
DHL: LU orienterede om møde i styregruppen. Ny i styregruppen er Lars Ole Christensen. Alle
tilladelser til løbet er på plads. Flere tilmeldte pt. End på samme tidspunkt sidste år.

Lege/stangstativ: SKH havde indhentet tilbud. Det er dog noget dyrt, så andre udbydere
undersøges.
Ny maskine: Der bestilles en ny leg extension maskine (forlår)
Samværsleder: EM fortalte at man ville lave fælles tiltag for DT-holdene, ungdommerne –
filmaften, evt. tur til Tarup-Davinde grusgrave. Klubhuset er reserveret til FM 29.5 og DT 27.6, så
der kan laves arrangementer.
Stævneudvalget: FH orienterede om udvalgsmøde 19.4. Lavet to grupper af hjælpere, med og
uden dommerkort, så det er lettere at rekruttere.
Evt.:
Ishuset: Poul Tesch havde bedt om at få sagt, at kræfterne ikke er til bemanding til andet end
atletikstævner. Måske skulle der oprettes et ishusudvalg?
N-kravene var oppe at vende og der sættes nu gang i det med hjælp fra FH. Diskussion om
massagetilbud til atleterne.
Næste bestyrelsesmøde: tirsdag 8. juni kl. 19.30. Fællesspisning.
Referent: Susanne Hedeager

