Referat af bestyrelsesmøde i Odense Atletik d. 10.2.10 kl. 19.15
Tilstede: Lars Utzon (LU), Flemming Hedeager (FH) , Claus Børsen (CB), Lone Sørensen (LS), Flemming
Wedell (FW), Buster Nielsen (BN), Jonas Neldeborg (NL) for Emil Mikkelsen, Susanne Hedeager (SKH)
Lars startede med at byde den nye bestyrelse velkommen og udtrykte tro på at bestyrelsen kan blive
velfungerende ved at være positiv, åben, konstruktiv og emnefokuseret. Målet er at vi sammen får taget
stærke, rigtige, holdbare beslutninger.
BUS: orientering om status på gammel/ny bus og debat om behov, for og imod, økonomi og chaufførkorps.
Ny bus leases gennem Sydleasing med 25 % i udbetaling og fast rente 5,75 over 5 år. Det blev besluttet at
sætte atletik-figurer på bussen.

IT-statistikdatabase: er bygget videre på den oprindelige ungdomsstatistik af Esben Kryger. Den er
kun til 19 år og skal derfor rettes til. Tillige mangler flere genveje, brugervejledning m.m.. FW
indsamler brugerønsker og får en pris hos udbyder.
Hjemmeside: FW har lavet en workshop i brugen af hjemmesiden for redaktører, for optimering af
foto, oprydning, retningslinier, databaser m.m.) Afprøves på OAs redaktører før det køres for
resten af OGF. FW melder 2 datoer ud.
Tanker om bedre hjemmeside: faste kolonner, skjulte sider, mange overskrifter på forside, forum
udvides m.m. BN er tovholder sammen med LU, FW og SKH
Stævneudvalg: har afholdt første meget gode og iderige møde. FH orienterede.

Ønskeliste: stævnesekretariat et andet sted end kælder, billige mobiltelefoner til kommunikation
mellem øvelsesledere, sekretariat, speaker m.m. (ca. 10), måltavle udvides eller storskærm,
elektroniske startblokke, PC’ere på alle øvelsessteder, selvkørende grupper i bl.a.
redskabsrum/marsoperatører/eltid m.m.
Stævner – planlagte/ansøgte – åbningsstævne 1/5, 8/5 LTU, Veteranholdkamp 18/5, DT 2. Runde
26/6, DM senior 7-8/8, samt FM og ad hoc stævner
Cykel-atletik hal: kort orientering om frigivelse af ½ million til projektering og beskrivelse. LU og
SKH er med i projektgruppen. Afventer mødedato fra Fritidsafdelingen.
Træning og trænere: BN blev træningsmediator for træning i Universitetshallen og på stadion. Skal
forsøge at få behovet for træning og materialer til at gå op, så alle grupper kan få så optimal
træning som mulig.
SKH fik lov til at undersøge prisen på et stativ med tove og ringe til udendørstræning og vender
tilbage med pris til næste B-møde.
Samværsleder: JN fortalte om hyttetur for de ældste ungdommer 13-14. marts 2010 og fælles
træningslejr for alle seniorer blev berørt.

Punkter til næste møde: Opfølgning på træning og trænere, klubhus-byggeri med
tanker/ønsker/behov fra OA, klubudvikling og fremtiden.
NÆSTE MØDE: onsdag 10. marts 2010 kl. 19.15. (Lone sørger for mad (fisk til FW))
Referent: SKH, 12.2.10

