Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 31. august 2010
Tilstede: Lars Utzon (LU), Flemming Hedeager (FH), Flemming Wedell (FW), Lone Sørensen (LS),
Claus Børsen (CB), Susanne Hedeager (SKH), gæst Poul Tesch (PT)
Afbud Emil Mikkelsen (uddannelse i Esbjerg)

DHL: (LU) Godt arrangement der forløb rigtigt godt. Der er masser af ros fra deltagere, hjælpere
og OGF-folk. Klubbens store indtjeningskilde, hvorfor det er vigtigt at alle bakker op om
arrangementet.

DM-senior: (FH og SKH) Stævnet blev velafviklet og der er stor ros fra atleter over afviklingen,
dommerne og muligheden for at købe god mad. Stor tak til alle hjælpere både på banerne og i
køkkenet. Stævnet havde den største tilmelding i lang tid.

Hjemmesiden: (FW) Nyhedssiden er lukket og slettet, da nyhederne i stedet ligger på forsiden
som blikfang, når hjemmesiden åbnes. Der arbejdes stadig på færdiggørelsen af statistikkerne,
fase 1: overførsel af alle data fra tidligere statistik er afsluttet, fase 2: alle aldersgrupper er med er
oprettet fase 3: der arbejdes på resultaterne for alle tiders bedste. Der indkaldes til møde for
statistikbrugere for den sidste afpudsning.

Tirsdagsspisning: (PT) Spisningen skal bibeholdes, da det er en god måde at samle klubben på.
Der er lavet en plan frem til jul med kokke. Der efterlyses større opbakning til opvask. Dette
forsøges sat i system. Der indføres bøde på kr. 5, hvis man ikke har meldt sig til men kommer og
spiser alligevel.
Bespisning af dommere til stævner: PT efterlyser lidt hurtigere udmelding af antal for bedre at
kunne planlægge indkøb.

BUS: (FH) Indbrud i bussen, hvor noget blev stjålet. Derfor har FH benzinkort og brobizz liggende
hjemme og dette udleveres til chaufførerne efter nærmere aftale. Der skal kigges på den bærbare
mikrofon og på en ny DVD afspiller. Ellers kører bussen godt.

DAF’s årsmøde:





(være obs på datoer for indsendelse af forslag)

Årsmødet: LU, BN, SKH, FH
Seniorkonference: FH, BN, LU
BU-konference: SKH, EM, Jeanette Hedeager
Veterankonference: CB

Stævner 2011: (FH) Klubben har lagt billet ind på DMU i september. Ligeledes går vi efter en
DT runde og en veteran-runde.

1

Ungdomsafdelingen: (SKH) Mange børn, der kommer hele tiden nye til. Vi mangler lidt
trænere, da nogle er på uddannelse og efterskole.

Seniorafdeling:(BN) koordinering af sprinttræning mellem de to grupper og opdatering af
træningstider for Grabe og Niels.

FC Fyn A/S: LU og SKH informerede om den nye aftale mellem FC Fyn og OA. Godt og
konstruktivt møde med Jens Staun og Karsten Kjærby.

Klubhusbyggeri: LU informerede om den forestående klubhusudvidelse.
Multihal: SKH og LU informerede om status. Hallen er sendt til diskussion i økonomirådet i
Odense Kommune, og vi afventer spændt resultatet. Samtidig arbejdes der videre på at skabe en
oversigt over, om der kan bygges for de 45 mio. kr. og hvad der evt. kan bygges. Rigtigt godt
samarbejde med Cykling. Vi har fælles holdninger og ønsker.

Eventuelt:
Bestyrelsen vedtog at tilbyde vederlag til dommere/hjælpere til udenbys stævner, nå de påtager
sig en dommerpligt.
Bestyrelsen vedtog at oprette en konto til PT, så han ikke skal lægge penge ud til indkøb i f. m.
spisning, DHL stafet m.m. SKH og PT aftaler tidspunkter og beløbsstørrelser.

NÆSTE MØDE: tirsdag 26.10.2010 kl. 19.45

Referent: Susanne Hedeager 06.09.2010
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