Referat fra bestyrelsesmøde i Odense Atletik/OGF 3. oktober 2011.
Mødedeltagere: Buster, Claus, Susanne, Jonas, FLH, Wedell, Emil, Lone, Lars
Mellemdistancetræner:
Konklusionen blev at der skulle tages et lyn-møde tirsdag 4/10 med den mandlige del af
mellemdistancegruppen, for at høre deres mening om, hvad der er den bedst mulige løsning for dem.
Derefter vil de kvindelige mellemdistanceløbere blive kontaktet for at høre hvad de foretrækker.
Stævne-evaluering 2011:
Der er pt. ikke tanker om at lægge billet ind på større stævner i 2012. Vi afventer, og ser om vi bliver
kontaktet herom af DAF.
FLH konstaterede at vore hjælpere virker mætte af stævner.
Lone mener det er på tide at vi stiller krav om dommerpligt til vore aktive.
Buster fandt at vi har haft velafviklede stævner, men at sikkerhedsnettet har virket tyndt.
Lars foreslog at vi køber hjælp til afvikling af de store stævner, hos andre Odense-klubber, der nok godt
kan bruge et tilskud til deres klubøkonomi. Til gengæld skal vore egne aktive medlemmer så alle
udstyres med dommerkort/spidskompetence til at kunne gå kompetent ind som enten disciplindommer,
starter, eltidtager, sekretariat-ansvarlig, eller andre nøglefunktioner.
Ovenstående var blot en evaluering, og bestyrelsen vender tilbage til dette emne hen over efteråret og
vinteren.
Klubhusbyggeri:
Atletikafdelingen tilbyder OGFs hovedbestyrelse at betale for renoveringen af det eksisterende
dameomklædningsrum i klubhuset. Der er Hovedbestyrelsesmøde den 12. oktober.
Dermed behøver vi ikke at indrette omklædningsrum i det nye vægtrum. Fordelene er mere plads til
vægtudstyr, og en mærkbar besparelse på indretningen.
Fysioterapeut-evaluering:
Udskydes til næste b-møde.
Cykel-ansøgning fra Poul:
Poul Tesch søgte om kr. 8.000,- til anskaffelse af Mountainbike, til brug ved træningen med
langdistancegruppen. Da Poul gør god nytte for gruppen, blev dette bevilget.
Rejseansøgning fra Halkjær:
Jørgen Halkjær tager Emil Mikkelsen med til Polen for at besøge den dygtige træner, Miroslaw Jasinski,
og for at få værdifuld viden med hjem. Det blev besluttet at støtte turen med de ansøgte kr. 8.000. Til
gengæld opfordrer bestyrelsen Halkjær til at afholde en efterfølgende 2-timers seance med vidensdeling for klubbens øvrige trænere og aktive. Vi enedes også om, at det næste lag af kastere skulle træne
mere med Emil og Jørgen fremover, så klubben sikres fuld valuta for de penge vi giver til studieturen.
DMU økonomi: Det endelige regnskab foreligger endnu ikke. Stævnet giver sædvanligvis store
indtægter, men er også udgiftskrævende.
Ny hjemmeside for OGF:
Wedell informerede om den nye side der bliver et klart fremskridt i forhold til den nuværende. Mange
spændende features vil øge brugervenligheden, samtidig med at hjemmesiden kommer til at fremstå
flottere.
Næste møde: Mandag 24/10 kl. 18.30 afholdes Klima-topmøde med ét tema på dagsordenen: ”Hvordan
kan vi sikre at stemningen i bestyrelsen forbedres betragteligt”.
Ref: Lars

