Referat af bestyrelsesmøde d. 10. Marts 2010, Odense Atletik
Tilstede: Jonas Neldeborg (NL), Claus Børsen (CB), Lars Utzon (LU), Buster Nielsen (BN), Lone Sørensen (LS),
Susanne Hedeager (SKH), Flemming Hedeager (FH)
Afbud: Flemming Wedell (FW)
Cykel/atletikhal: SKH orienterede kort om et møde d. 2.3.10 mellem Odense Kommune (OK), Cykling,
Idrætsparken og OA repræsenteret af LU og SKH. OK havde skiftet rådgiver og man startede med en
generel snak om hallen og hvordan byggeriet skulle gribes an. Rådgiveren vender tilbage med beregninger
og en tidslinje hurtigst muligt.
FC Fyn: SKH og LU orienterede om opstartsmøde mellem fodbold og os. God tone og dialog. Vi har stadig
lov til at være på græsset til en time før kickoff og på de røde baner ½ time før. Der er kun små sammenfald
mellem kampe og træning i forårssæsonen. Ny kontrakt om bander skal forhandles i juni, da gammel aftale
udløber 30.06.2010. Catering af ishuset er aftalt på møde mellem OGF og FC Fyn.
Bus: FH: bussen vi havde på hånden blev desværre solgt. FH har kontakt til selskab i Århus og Ronni og FH
kører op og ser bussen d. 17.3. Ronni er igen inde over finansieringen og vi afventer deres vurdering af
bussen.
FW: Accept til FW om at måtte indhente tilbud på færdiggørelsen af klubbens statistik, så den også
kommer til at gælde atleter over 19 år.
Transportgodtgørelse: FH bad om en politik for dækning af refundering af transportudgifter til stævner
m.m. Bestyrelsen enedes om at betaling sker efter gældende takst fra staten, pt. kr. 1,90 pr km og
kilometer afregnes efter KRAK. Der udbetales ikke refundering, før kassereren har et udfyldt bilag med
dato, tid sted, begivenhed m.m. og vedhæftet dokumentation, f.eks brobillet/bizz-udskrift el.lign. Der
udfærdiges et bilag til refundering som lægges på hjemmesiden. Dette kan printes ud og gives til
kassereren.
Stativ med tove m.m. SKH vender tilbage. Smeden udbad en tegning af anlægget for at kunne beregne en
pris.
Stævneudvalget: FH orienterede om planlagte stævner










25.4 Atletik for en dag
1.5 Åbningsstævne
8.5 LTU indledende (ungdom)
18.5 Veteranholdturnering 1. Runde
29.5 eller 12.6
Fynske mesterskaber for ungdom, seniorer og veteraner
27.6 DT 1. Runde
8.7 Stangspringsstævne
6-8.8 DM senior
Sept. Torsdagsstævne

Terminsmøde i DAF: FH orienterede om møde i DAF hvor planlægning af stævner i 2011 var på
programmet. Stævnerne 2011 udbydes til arrangørerne i april 2010. Stævneudvalget og bestyrelsen
beslutter hvilke stævner der skal bydes ind på, på de næste møder.
Vægtrum: Bestyrelsen enedes om at købe en ny Legg extention maskine (forlår) SKH indhenter priser.
Klushusudviddelse: Bred drøftelse om atletikkens ønsker og behov i forbindelse med det nye byggeri.
Bestyrelsen udarbejde et internt notat om ønsker m.m. som et arbejdsredskab.
Møde om motionsløbs fremtid: LU deltog i et møde i DAF om fremtiden for foreninger der arrangerer
motionsløb. Der er kommet mange udbydere på banen og dermed også konkurrenter. God debat om dette
og om tiltag der evt. kan sikre, at ”brødet ikke tages fra de frivillige foreninger”
Ungdom og Seniorer: træning og trænere: Kort orientering om status og antallet af trænere.
Nye ungdomstrænere er Mads Morsø og Casper Slots. Børneattesterne er klar til indsendelse.
LU foreslog et seminar for bestyrelse og trænere med fokus på træning og træningsstruktur. Seminaret
bliver lørdag d. 24. april 2010 kl. 13.00 i klubhuset.
Hjemmeside og workshop: FW har indbudt alle redaktører til workshop for at kunne opdatere og forbedre
brugen af hjemmesiden. Der afholdes 2 workshops henholdsvis
22.3 Lars, Buster, Susanne
29.3 Claus Børsen og andre
LU følger op på deltagerne.
Våbentilladelser til startpistoler: SKH orienterede om nye regler der fordrer at hver starter har tilladelse til
hvert af de 4 våben. Idrætsparken opbevarer og administrerer stadigvæk pistolerne. Hvis andre end Buster,
Poul og Helge Tesch skal bruge pistolerne, skal der søges 4 uger før et arrangement.

Næste bestyrelsesmøde tirsdag 13.4 kl. 19.00

Referent: Susanne Hedeager 11.3.2010

