Referat fra Bestyrelsesmøde i Odense Atletik/OGF 4. august 2011.
Mødedeltagere: Claus, Flemming W, Flemming H, Buster, Susanne, Lone, Lars.
Afbud: Emil
Tilskud til træningslejre:
Der har været en forespørgsel om kriterierne for at kunne få tilskud på kr. 1000,- til træningslejre.
Betingelsen er at der betales senioraktivkontingent. Det år hvor de unge fylder 15 år skifter de til
seniorkontingent.
Referater:
Der var en diskussion om formen på vore referater. Der blev foreslået grundigere, mere udførlige
referater. Men konklusionen blev at vi fortsætter med beslutnings-referater.
DHL Stafetten:
Det kører på skinner med at skaffe hjælpere, og de sidste løse ender samles de nærmeste dage.
Deltagerantallet har rundet de 14.500. Men der er stadig et stykke vej til sidste års 15.825.
DM Ungdom:
Susanne uddelte dommer/hjælperoversigt. Flemming H. er optimist mht. at få alle poster besat, da folk
har været gode til selv at melde sig i rækkerne.
Vi har ambitioner om at dække øvelseslederposterne selv, så vidt muligt.
Klubbus-info:
Det kostede kr. 80.000 at få repareret bussens tank og gearskifte.
Flemming Hedeager foreslog at vi får tilknyttet en kyndig busansvarlig, som skal stå for at holde den i
orden og køreklar. Bestyrelsen opfordres til at brainstorme ang. emner i tiden frem til næste B-møde.
Stævnetilmeldingssystem:
Dette kan aktiveres nu. De kommende stævner lægges ind. Både senior-, ungdom og veteraner.
Vi reklamerer for det nye tilmeldingssystem i klubbladet (Wedell sender artikel til Claus, og Susanne
hænger opslag op i stadionbygningen og i klubhuset).
Stævneforplejningsplan fra Poul Tesch: Vi benytter den allerede. Den renskrives efter sæsonen.
Spydkasttræner:
Tom O. Jensen har ikke tid pt. Thomas J. er i mellemtiden taget på idrætshøjskole i Vejle i 5 måneder, så
behovet er ikke aktuelt lige her og nu.
Tidtagning-status:
Wedell har haft et møde med Kim Wendel, Odense Idrætspark. Det nye tidtagningssystem virkede ikke
da det blev afleveret. Nu har Wedell ved egen indsats fået styr på det, og har også fået Wendels tilladelse
til at rense den tidtagnings-PC der gør knuder, fordi den er fyldt med for meget ”junk”.

Ny mellemdistancetræner:
Kim Petersen stopper 1. oktober. Der skal findes en ny. Buster, Fl.H., Wedell og Lars tager en snak med
Sonni og Ronni om fremtiden i mellem- og langgruppen. Møde forsøges arrangeret tirsdag kl. 19.30 eller
torsdag kl. 19.00. Afklaring om mødedato gives mandag 8. august.
Næste møde: Mandag 3. oktober kl. 19.15
Ref: Lars

