Referat fra B-møde fredag 20. november 2009
Deltagere: Troels, Buster, Alex, Susanne, Flemming, Claus, Lars
Vedtægtsforslag til generalforsamlingen:
Bestyrelsesbeslutninger kræver simpelt flertal i bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem kan godt have to poster. Bestyrelsen
kan konstituere et nyt b-medlem, hvis der er forfald. Bestyrelsen udvides med 2 menige medlemmer.
Næstformandsposten afskaffes. DHL-Løbslederpost oprettes. Der var ikke fuld enighed om hvorvidt kasserer og DHLløbsleder skal være valgte poster, men flertallet mente dette
Vægttræner: Der indledes forhandlinger med Tichomir om evt. at blive vægttræner for sprintgruppen, samt andre
seniorer, der måtte ønske det (Jørgen taler med Tichomir, og spørger hvor langt man kan nå for 10.000).
Kontingent: Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at det stiger kr. 25,- pr. halvår i 2010.
Aktivitetskalender: En sådan bliver lagt på hjemmesiden (Susanne).
Private sponsorer: Det tillades vore medlemmer at have private sponsorer, også på klubdragten. Hver sponsor skal
først godkendes af bestyrelsen. DAFs retningslinjer for sponsorer på konkurrencedragter sættes på hjemmesiden.
Susanne sørger for dette.
Elitestøtte: Der skal udarbejdes nye kriterier for OA/OGFs elite- og støttekoncept. Carsten Nielsen, Buster og Susanne
går sammen om dette.
Arrangørrollen mht. stævner: Store nationale stævner bliver vejet på en guldvægt. Odense Atletik/OGF skal klart
tage sin del af ansvaret, men ikke fungere som ren stævnefabrik.
Kåring: Susanne Hedeager er af det europæiske atletikforbund blevet kåret som årets kvindelige leder i Danmark.
DHL Stafetten: Der skal udsendes en drejebog for DHL Stafetten til bestyrelsen og DHL-styregruppen (Lars).
Fællesskab: Alle typer fællesskabsarrangementer hilses velkommen. 11. december holdes julefrokost for klubbens
medlemmer.
Landsholdsudtagelser: Betales altid af klubben.
Transport til talentudvikling (TUD): Klubben betaler altid billigste transport til alle træningssamlinger i Danmark.
Vælger en atlet en dyrere løsning, betaler atleten selv differencen.
Indendørshal: Odense Kommune har frigivet kr. 500.000 til en projektbeskrivelse. Målet er i første omgang en hal til
træningsformål. Så må tilskuerfaciliteter komme til den dag pengene er til det. Der er stadig mulighed for at søge en
række fonde om tilskud.
Statistik: Claus Børsen orienterede om vores atletikdatabase, som Claus vurderer som landets suverænt bedste. Der er
dog stadig brug for fejlretning og tilretning, før arbejdet er helt komplet.
Næste B-møde: Fredag den 15. januar 18.30
Generalforsamling: 2/2-2010 kl. 19.00 (spisning)

