Referat fra bestyrelsesmøde 5. februar 2013
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
Flemming Hedeager deltog de første 10 min. af mødet
1. Valg af ordstyrer: Emil

Referent: Jørgen

2.: Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden blev godkendt.
3.: Orientering fra formanden, praktiske ting, breve, forespørgsler m.m.





De seneste ugers mails, henvendelser m.m. blev drøftet. Konklusioner længere nede i referatet.
Vi har mistet vores elitestøtte pga. manglende resultater i seniorrækken. Dog vil Odense Kommune,
Kim Vistisen, vil gerne arbejde sammen med os om kompetence udvikling af trænere.
Koordinering med stadion tider etc. – Indtil fast løsning findes vil Lone spørger Klaus Winther
CA Arena – Susanne sygemeldt – Buster deltager næste gang 19/3 og Jørgen derefter
Lone læste oplæg til beretning op og sendte det til gennemsyn.



Støtte til træningslejr 7-9/2 i langdistancegruppen. De ønskede 4.500 blev bevilliget.




4.: Økonomi
Regnskab skal fremlægges ved hvert møde. Da dette ikke har været tilfældet er der tvivl om resultatet.
Udbetaling af penge pt: Klaus Winther står for udbetalingerne, men ikke uden en forudgående påtegning af
Lone Østfeldt.
Lone
Udvalg:
Stævner



Leder til Landsmesterskaberne: Christina Hemmingsen
Stævnetilmelding skal til at foregå via hjemmesiden, for at få disse samlet. Jørgen kontakter
Flemming W. Flemming har forbedret funktionen, således at det er nemmere at sende videre til
arrangørerne. Der er et ønske om at stævner fra sæsonplanen er valgbare i ”dropdown” menuen.

Jørgen/Flemming



Stævnetilmeldinger sendes lige nu til Jørgen, der sender videre. Preben og Christina Hemmingsen
sørger for tilmeldingerne til LM og DMU.
22/2 sidste tilmelding til DMU



Ledere til DMU: Henrik Flarup, Lara Roessler, Steffen Mertov, Sofie Lau, Sandra Christensen,
Katharina Most

Ny struktur og træning:
Emil rentegner den nye struktur og lægger den på hjemmesiden inden weekenden. Efter en drøftelse, blev
det besluttet at vi ikke pt. ser Susanne Hedeager som en del af denne. Der er endnu nogle mangler i den
nye struktur ifht. Børnetræning og Hæk. Jørgen kontakter tidligere hækkeløbere: Henrik Alvan, Esben
Østerberg m.fl.

Ungdomstræning ( Det overordnede ansvar varetages af bestyrelsen ) Der blev udnævnt ansvarlige trænere
for ungdomstræningerne:
Mandage ansvarlig: Lars H. Nielsen, trænere: Steffen Mertov, Sofie Lau, Frederik Randrup, Lara Roessler
Darek Kibler, Freja Blom (mandag 6-10 år)
Onsdage ansvarlig: Henrik Flarup, trænere: Steffen Mertov, Henrik Flarup, Sofie Lau, Patricia Deleuran,
Frederik Randrup, Mogens Sørensen, Sandra, Darek Kibler, Robin Clausen, Elisabeth Dorsche, Sabrina
Møller.
Træning:
Morgen træningerne kører videre i en periode.
Tirsdag morgen: Henning Hoffmann
Torsdag morgen: Henning Hoffmann, Lars H. Nielsen
Torsdag aften: Buster/Lars Utzon/Mogens/Jørgen
Fredag: styrketræning Lars H. Nielsen

Træning i uge 8: I denne uge er der kun træning for deltagere i DMU .
Dansk Atletik forbund har også lavet ny struktur,

Elitechef: Thomas Bøgh, Cheftræner vest: Lars Nielsen, Tlf. 4011 0087, Cheftræner øst: Carsten Bomme, Bo
Rasmussen har nu status af at være IAAF-godkendt underviser, der bl.a. omhandler børne- &
ungdomstræning, tlf. 2057 6786, bo@dansk-atletik.dk
Der afholdes 4 timers spotkurser i henhold til ”aldersrelateret træning” rundt omkring i landet: kun
kastekurser på hjemmeside, men vi kan komme med datoer for Længde, 3-spring v/ Lars Nielsen og Sprint
hæk v/ Mikkel Larsen
Børnetræning: der kommer en ny omgang kurser til foråret. Jens Barslev, Martin Roald Poulsen, Morten
Justesen (tidligere medlem af Odense Atletik)
Vi kommer med forslag til datoer i foråret
Jørgen

Veteranudvalg
Udvalgsformand: Claus
Udvalgsmedlemmer: Poul Husum Sørensen, Lone Sørensen, Rene Pedersen
STÆVNER FOR VETERANER 2015, NM Odense, 3-5. juli – Lone Sørense tovholder

Ungdomsudvalg
Se ovenfor.
Senior- og Eliteudvalg
Udvalgsformand: Buster
Der skal arbejdes videre med oplæg omkring ny elitestruktur både internt i klubben, men også i samarbejde
med kommunen.
Stævneudvalg
Der henvises til hjemmesiden
http://www.ogf.dk/?type=kategori&id=185&menuItemId=0
Kasserer:
Regnskab: Lone reviderer i øjeblikket og skal til revisor 7. februar

8.: Eventuelt
Medlemskartoteket er ikke opdateret mht. betalinger, telefonnr. og e-mail. Det har været et stort
irritationsmoment, at ikke alle bliver orienteret.
Generalforsamling:
Lone har fundet en ordstyrer, der ingen relationer har til klubben. Denne opfordrer til at man medbringer
kvittering for indbetalt kontingent, for at man kan have stemmeret.

Der er ikke indkommet nogen forslag til ændring af vedtægterne fra medlemmerne.
Sidste udestående vedr. generalforsamlingen blev drøftet og alt er nu på plads.

Generalforsamlingen er Tirsdag d. 12. februar 2013 kl. 19.00

