Referat af OA-bestyrelsesmøde tirsdag d. 26.10.2010
Tilstede: Lars Utzon (LU), Flemming Hedeager (FBH), Flemming Wedell (FW), Lone Sørensen (LS),
Buster Nielsen (BN), Susanne Hedeager (SKH)
Afbud: Claus Børsen, Emil og Jonas (uddannelse)
Træningslejr i Påsken 2011: Mogens Sørensen og Carlo Georgetti fremlagde og forespurgte om
interesse for Lucca, vores venskabsby. Carlo spørger om pris på overnatning m.m. for henholdsvis
25 og 50 personer. Samtidig undersøges hvor Hvidovre skal hen på tur og om man kan tage af sted
sammen, enten det ene eller andet sted. Når diverse foreligger skrives ud til alle medlemmer om
interesse for turen.
Tilmeldingssystem: FW prøver over vinteren at tænke tanker om tilmeldingssystem til stævner.
DAF konferencer:
1. Veteraner: tilbage til 1 års interval i holdkampene
2. Ungdom: tilretning af stævner/øvelse m.m. mellem øst og vest. Stafetter bibeholdes til
DMU
3. Senior: nyt opset til DT-turneringen. 1 landsdækkende indledende runde og derefter finale.
2. Runde erstattes af et gruppe-mesterskab i spring/kast/sprint-hæk og mellem-lang.
Stafetter skal nu ligge i en weekend.
Møder og frekvens: Flere og kortere møder i bestyrelsen, 1 pr måned. Mandag i vinterhalvåret
startes kl. 18.30, i sommerhalvåret kl. 18.45.
Klubhusbyggeri: LU/SKH orienterede om lån kr. 700.000 til byggeriet og tidsplanen. Tegninger af
byggeriet kan findes på nettet, http://www.ogf.dk/side2.php?p_id=1183
Langesøløbet: OA ønsker stadig at hjælpe til.
DHL: LU orienterede om overskuddet årets DHL . Det har været en udfordring at gå fra 1 dag til 3
dage på to år. Logistikken, indkøb m.m. har givet erfaring til 2011, hvor det igen er besluttet at
holde løbet over 3 dage.
CA-arena: SKH orienterede om, at Byrådet har vedtaget, at man nu går hele vejen med
projektering, beskrivelse og beregning til udsendelse i licitation. Hvis alt går som planlagt, da 1.
spadestik 1. november 2011 og ibrugtagning ca. 1. oktober 2012
Stævner 2011: FH orienterede om at OA har fået DMU 27-28. august. Et stævne der er større end
senior DM. Vi kan tillige søge om DT 1. Runde i maj, DM for grupper i juni og EM-hold
kvalifikationsstævnet. Hvilket vi søger bestemmes senere.

Dommeruddannelse: i januar 2011 arrangeres et opfølgningskursus i Odense.
Generalforsamling: der afholdes generalforsamling 15. februar 2011 kl. 19 med fællesspisning og
møde kl. 19.30. SKH sørger for bekendtgørelse i blad og på stadion.
Næste møde: Mandag 29. november 2010 kl. 19-21.00

Referent: Susanne Hedeager 1.11.2010

