Referat fra bestyrelsesmøde 29. august 2012.
Deltagere:
Lone Ellegaard Østfeldt lone@oestfeldt.dk Buster Nielsen bobber_nielsen@hotmail.com
Claus Børsen cboersen@pc.dk Emil Mikkelsen drik90@gmail.com
Jørgen Halkjær jha@adslhome.dk Preben Bollerup Jensen smiloggrin@sol.dk
Kathrine Holtz mulle_kath@hotmail.com (Fraværende)
Jonas Neldeborg Larsen neldeborglarsen@gmail.com (Fraværende)
2. del
Poul Tesch poultesch@yahoo.dk
Susanne Hedeager sushedeager@hotmail.dk

1. Valg af ordstyrer: Emil

Referent: Lone

2.: Godkendelse af dagsorden.
Godkendt og referat fra 20. juni 2012 blev godkendt
3.: Orientering fra formanden, herunder breve til bestyrelsen.
Der er kommet en henvendelse vedr. ungdomsudvalgsformanden. Vi indkalder til samtale.
Der er kommet indbydelse fra Odense Kommune til kurser for nye bestyrelsesmedlemmer – der var ikke
nogen som meldte sig til på mødet. Lone har stadig indbydelserne hvis nogen får lyst til at deltage.

4.: Økonomi
Regnskab blev fremlagt pr. Juli. Det ser fint ud. Ikke alle DHL udgifter var med og FC Fyn mangler stadig at
betale resten af sponsoraftalen. Der arbejdes på sagen via Hovedbestyrelsen. Der arbejdes også på en ny
sponsor aftale direkte med de som allerede har reklamestander opsat.
Da der har været tyveri af vores benzinkort kommer der et tab på ca. 18000 kr. Da det ikke er muligt at finde
ud af hvem som er skyld i dette, må foreningen tage dette tab selv. Der udarbejdes en ny måde hvorpå
benzinkortet ikke udleveres.

5.: Orientering fra øvrige ( udvalg, etc.)
Generelt så skal udvalgene informere både i klubblad og på hjemmeside senest 14 dage efter en
begivenhed. Samme indlæg kan godt bruges begge steder. Der opfordres til at der kommer flere
indlæg til bladet.

Sportsdirektør: Susanne
Atletik stadion benyttes nu af flere aktører efter at FC Fyn er rykket op. Bland andet spiller OB’s damehold,
rugby mm. Susanne kæmper for at vi har vores træningstider for os selv. Hvis du møder nogen som ikke har
lov til at være på stadion skal de pænt bedes om at forlade det i vores træningstid.
Stadion har nu fået nyt kunststof og der mangler kun at blive afhjulpet nogle fejl få steder så har vi et helt ny
stadion 
Koordineringsmøde vedr. den nye hal. Alle tilbud er nu hjemkommet og der skal nu regnes på det.

Cateringudvalg

Udvalgsformand: Poul
Der strammes op på tilmeldingen til tirsdagsspisningen. Max. 5 pladser som ekstra ellers spørges kokken om
der er plads.
Der skal laves mad til DMU.

Udviklingsudvalg
Udvalgsformand: Emil
Der indkaldes til møde snart.
Kasserer:
Intet – se økonomi.
Veteranudvalg
Udvalgsformand: Claus
Vi er kommet i finalen i Holdkampen.
Rene vil skrive til hjemmesiden om Veteran EM.
Ungdomsudvalg
OA har været i TV2 og Eurosport i forbindelse med OL. Vi lægger link på hjemmesiden.
Der er kommet 40 til prøvetræning allerede nu, hvoraf 14 allerede er indmeldt. Fantatisk !
Der skal ryddes op i redskabsrummet og der opfordres til at alle hjælper med at holde orden !
Der er lavet et nyt nøglesystem til redskabsrummet. Hvis man har brug for en nøgle kan man henvende sig
til Susanne og mod et depositum på 125 kr. få udleveret en nøgle. Redskabsrummet skal låses efter brug
også hvis der trænes uden for ”normal” træningstid. DVS at man låser når man har taget de/den redskab
man skal bruge og så låser efter sig. Dette er for at kommer tyveri til livs.
Der er kommet nye ungdomstrænere, så vi siger velkommen til Sofie og Nicolai. Jacob og Steffen underviser
nu 1 gang om ugen. Line nu 2 gang.
Stævneudvalg
Udvalgsformand: Kathrine (Poul da Kathrine ikke var tilstede)
LDT d. 8/9 i Odense. Det er et DGI stævne hvor Susanne står for vores del.
Afslutningstævne 13/9 i Odense
10 km bane den 20/9 i Odense
Vintertunering 24/11

Senior- og Eliteudvalg

Lars Sutter har fornyet sin kontrakt vedr. mellemdistance gruppen. Tak til Lars 
For langdistance gruppen er der nu også fundet en løsning. Sonni er hovedtræner med focus på eliten og
har 3 assistenter til at hjælpe med hele gruppen. Det er Jonas, Nicolai og Claus. De vil tage sig af super
motionisterne og dem som ikke ønsker at elitetræne. Poul fungerer som praktisk hjælper.
Jørgen har kontakt til en Tysk klub for gensidig træning.
Der blev stillet spørgsmål til Sprint trænere. Dette kom der ikke nogen konklusion på. Det er stadig Buster
og Tichomir, som har gruppen.
Vi ønsker at der lavet et skilt med OA som kan hænge på tribunen, så alle kan mødes her – dette for at få et
endnu bedre sammenhold. Her skal al træning så starte fra.
Der bliver træningslejre i Påsken 2013. Nærmere info følger.
Et stort tillykke til Simone Glad med både GULD og SØLV ved DM og til Emil for hans GULD medajle og til
Andreas Lommer for en finale plads i 800 m. Super godt gået 

6.: Kommende planlægning/Aktivitetsliste.
Ingen indlæg

7.: Eventuelt
Næste profil er en ungdom. Susanne finder en og laver profilen.

8.: Næste møde
Næste møde 3. oktober kl. 18.30. Alle er med til spisning kl. 18 – evt. afbud skal meldes til Poul.

