Generalforsamling
i Odense Atletik/OGF
tirsdag den 12. februar 2013
Lone bød velkommen, hvorefter der blev udleveret stemmesedler til de stemmeberettigede.
1. Valg af dirigent
Peter Kanstrup blev foreslået og valgt. Han takkede for valget og anmodede om en god tone under
general-forsamlingen. Der var 76 stemmeberettigede til stede. Der blev spurgt til stemmetællere?
Dirigenten bad bestyrelsen hjælpe. Der blev spurgt, om der blev holdt skriftlig afstemning? Det
blev der, hvis nogen ønskede det. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var blevet lovligt
varslet, og dagsordenen blev godkendt.
2. Bestyrelsens beretning
Lone fremlagde beretningen, som kan ses i sine hele på hjemmesiden.
Først blev der afholdt 1 minuts stilhed for Erik ”Smed” Nielsen.
Lone berettede blandt andet, at 2012 havde været et år med udfordringer, hvor der havde været
fokus på arbejdsgangene, på at skabe overblik, og på at få en gennemsigtighed i afdelingen gennem
positiv dialog.
Omstruktureringen, hvor blandt andet sportsdirektørstillingen blev nedlagt, var en nødvendighed.
Den var velovervejet, så Lone beklagede de frustrationer og den forvirring, den havde givet
anledning til.
Økonomisk havde der i 2012 været et godt fundament. Økonomien vil blive en lidt større
udfordring i 2013, da lokomotivstøtten fra Odense Kommune bortfalder, fordi kravene ikke længere
opfyldes. Der skal arbejdes på at få støtten tilbage.
Fra Lone lød der en kæmpe tak for opbakningen fra forældrene, og hun fremhævede med
lykønskninger de gode stævneresultater. Der blev uddelt mange erkendtligheder, men der savnedes
en til Poul Henning.
Beretningen blev godkendt.
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
Lone fremlagde regnskabet, som også er vedlagt.
Regnskabet var på generalforsamlingen ikke blevet underskrevet og revideret grundet personlige
årsager. Det vil blive gjort i nær fremtid (er sket i skrivende stund).
Lars: De 45.000 kr. i sponsorindtægter for DHL er kun kontant indtægt. Der er blandt andet
sponsoreret varer for 200.000 kr. fra Dansk Supermarked, Kims med flere. I alt overstiger
sponsorindtægterne 400.000 kr.
Der blev spurgt til, hvad lønomkostningerne går til. Det er udelukkende løn til sportsdirektøren.
Der blev spurgt, om tallene vedrørende hovedafdelingen var blevet afstemt med denne? Det er de.
Flemming: Punktet hedder ”Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab”. Når regnskabet
ikke er revideret, kan vi så godkende regnskabet på generalforsamlingen? Regnskabet vil blive
revideret inden for 14 dage, så det blev foreslået enten 1) at godkende regnskabet under forudsætning af, at det vil blive godkendt af revisionen eller 2) at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med godkendelse som eneste punkt på dagsordenen. Forslag 1 blev vedtaget.
Formanden fremhævede følgende punkter i budgettet for 2013:
Nyt tiltag for nye sponsoraftaler – skønnet til 25.000 kr.
Kontingentet er forhøjet.
Nyt punkt: Træneruddannelse.
25.000 kr. fra kommunen til kompetenceudvikling + de budgetterede 50.000 kr.
Der er i 2013 fortsat lønudgift til sportsdirektøren.

Mads bad om at få uddybet posten Træningslejr.
Der er et ønske om at sende eliten på træningslejr i både ind- og udland, men der vil blive
egenbetaling.
Lars tilføjede, at man kan få et tilskud på 1.000 kr. til træningslejr, hvis man hjælper i foreningen.
Troels spurgte til de 50.000 kr. fra hovedafdelingen: Hvordan foregår denne forhandling?
Afdelingerne er fælles om forhandlingen.
Thomas, formand for gymnastikafdelingen: Vi har fået et højere tilskud beregnet ud fra det arbejde,
vi lægger i eventyrløbet.
Thomas spurgte til det fordoblede beløb til trænerudgifter: Forventer man flere trænere eller højere
udgifter? Man ønsker flere trænere, også trænere udefra.
Sonny, Odense Kommunes eliteudvalg, vedrørende lokomotivstøtten: Eliteudvalget kan ikke forstå,
at vi ikke gør det bedre med de faciliteter og den økonomi, vi har. Der har været møde med
TeamDanmark, som mener, at Odense ikke gør det så godt på flere områder trods de gode
faciliteter. Vi skal satse på talentudvikling.
Mogens: Vores sommerfaciliteter er ok, men vinterfaciliteterne er ikke gode.
Regnskabet blev godkendt under forudsætning af, at det vil blive godkendt af revisionen.
4. Indkomne forslag
Forslag 1: Forslag til ændring af vedtægterne. Forslaget blev lagt på hjemmesiden den 23. januar
2013. For at en ændring kan godkendes, skal 2/3 stemme for.
§2
Foreningens formål er med udgangspunkt i atletik og et forpligtigende fællesskab omkring dette at tilbyde
atletikinteresserede kvalificeret træning og konkurrencer samt samvær på en sådan måde at medlemmernes
evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og deltagelse i samfundslivet, øges.
Kontingentet og rammerne for det forpligtende fællesskab fastsættes på den årlige generalforsamling.

Ændres til:
§2
Foreningens formål er med udgangspunkt i atletik og et forpligtigende fællesskab omkring dette at tilbyde
atletikinteresserede kvalificeret træning og konkurrencer samt samvær på en sådan måde at medlemmernes
evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og deltagelse i samfundslivet, øges.
(Kontingentet slettet) Rammerne for det forpligtende fællesskab fastsættes på den årlige generalforsamling.

Lone: Ændringen er et ønske fra bestyrelsen, så der bliver mulighed for at ændre kontingentet midt
på året om nødvendigt.
Forslaget blev godkendt.
§3
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Den skal indkaldes med mindst 14 dages
varsel ved avertering i dagblad, ved indrykning i OA/OGFs klubblad eller ved skriftlig meddelelse til alle foreningens medlemmer.
Stemmeret har ethvert medlem over 15 år. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Det er ikke muligt på samme tid at være både bestyrelsesmedlem samt have fast indtjening fra klubben på
mere end 30.000 kr.
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag, herunder eventuel godkendelse af vedtægtsændringer
5. Valg til bestyrelsen
o Formand
o Næstformand
o Kasserer
o Ungdomsleder
o Seniorleder
o Veteranleder
o Stævneleder
o Samværsleder
o 2 menige medlemmer
6. Yderligere valg:
o Transportansvarlig
o Medlem til bladudvalget
o Medlem til klubhuset
o Stævnetilmelder
o Statistik
o WEB
7. Eventuelt
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Forslag til vedtægtsændringer, herunder opløsning af Odense Atletik/OGF, der ønskes behandlet på ordinære
generalforsamlinger skal sendes til formanden senest den 1. januar. Forslag skal via formanden offentliggøres i klubbladet eller på klubbens hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingen. Vedtægtsændringer
skal vedtages med mindst 2/3’s flertal blandt de fremmødte medlemmer.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Ændres til:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Den skal indkaldes med mindst 14 dages
varsel ved avertering i dagblad, ved indrykning i OA/OGFs klubblad eller ved skriftlig meddelelse til alle foreningens medlemmer.
Stemmeret har ethvert medlem over 15 år. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Det er ikke muligt på samme tid at være både bestyrelsesmedlem samt have fast indtjening fra klubben på
mere end 30.000 kr.
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning til godkendelse
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
5. Behandling af indkomne forslag, herunder godkendelse af vedtægtsændringer hvis der fremsættes nogen
6. Valg til bestyrelsen
Ulige år:
Formand
2 bestyrelsesmedlem
1 bestyrelsessuppleant
Lige år:
Kasserer
1 bestyrelsesmedlem
1 bestyrelsessuppleant
Hvert år:
2 revisorer
1 revisorsuppleant
7. Eventuelt

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Forslag til vedtægtsændringer, herunder opløsning af Odense Atletik/OGF, der ønskes behandlet på ordinære
generalforsamlinger skal sendes til formanden senest den 1. januar. Forslag skal via formanden offentliggøres i klubbladet eller på klubbens hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingen.
Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3’s flertal blandt de fremmødte medlemmer.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Gitte: Burde forældre til børn under 15 have stemmeret? Eller burde der være en forældrerepræsentant i bestyrelsen?
Lone: Der kan komme forældrerepræsentanter i ungdomsudvalget. Ellers kan det indsendes som
forslag til næste generalforsamling.
Kasper: Var det ikke til afstemning sidste år? Jo, det var det.
Troels: Hvorfor skal bestyrelsen på valg hvert andet år på den foreslåede måde?
Det er et meget bevidst valg for at få kontinuitet og på den måde skabe arbejdsro for bestyrelsen.
Troels: Det skaber ikke ro med en halvdel af bestyrelsen, der kan arbejde modsat den anden
halvdel.
Mette: Det er svært at stemme om § 3 uden at tage § 4 med – de burde tages under ét.
Dirigenten: Det er korrekt, så vi tager den nye § 4 med i afstemningen.
Ny § 4
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formanden, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen udpeger af sin midte en næstformand. Det praktiske foreningsarbejde foregår i udvalg nedsat af bestyrelsen. Udvalgene konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med en formand for hvert
udvalg. Kun bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter kan være udvalgsformand.

Spørgsmål fra salen: I tidligere bestyrelser har det været sædvane, at suppleanterne deltog fast ved
bestyrelsesmøder, er det stadig sådan? Ja, de deltager stadig.
Mette: Hvordan melder man sig til udvalgene? Og skal teksten tolkes sådan, at bestyrelsen alene
udvælger udvalgsposter? Nej.
Flemming: Så må teksten ændres, for sådan forstår vi det ikke.
Lars: Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene, som efterfølgende nedsætter udvalgene. De vælges
på generalforsamlingen, og det er åbent for alle at være med i udvalgene.
Mads, til det med forældrerepræsentanter: Hvordan kan vi nedsætte ungdomsudvalget med
forældre, når de ikke har stemmeret?
Lone: Det har du ret i, der er mulighed for at foreslå ændring til næste generalforsamling.
Lars: Skal man stemme så meget i udvalgene? Nedsættelsen af udvalg kan nemt blive en
prikkerunde, men folk kan selv melde sig.
Hanna: Hvad hvis vi stryger ”nedsat af bestyrelsen”, så der bare står ”Det praktiske foreningsarbejde foregår i udvalg.”
Spørgsmål: Hvor meget kan udvalgene bestemme?
Jørgen: Tanken er, at ansvaret ligger hos bestyrelsen, men arbejdet ligger i udvalgene.
Sonny: Sidste år blev det også diskuteret, om forældre skulle kunne stemme. Det koster ikke en
formue at blive passivt medlem, så det er hermed en opfordring. Til udvalgene kan man frit melde
sig, så jeg håber, at de der melder sig også har kompetencerne.
Dirigent: Den omtalte stemmeret gælder på generalforsamlingen og ikke i udvalgene.

Mads: Udvalgene kan f.eks. være med til at hyre trænere. Hvordan hænger det at arbejde i udvalg
sammen med ikke at have stemmeret på generalforsamlingen, hvor man ellers kunne understøtte sit
udvalgsarbejde?
Flemming: Er det kun medlemmer, der kan sidde i udvalg? I så fald er det gennemtænkt?
Klaus: Der står, at kun bestyrelsesmedlemmer kan være formænd for udvalg. Skal formændene ikke
bare vælges af bestyrelsen?
Nej, vi udsteder ikke carte blanche. Bestyrelsen udstikker retningslinjer for udvalgsarbejdet.
Preben: Kan vi sikre os, at vi ikke skaber ”klubber” i klubben med nedsættelsen af udvalg på denne
måde? Vi skal bevare demokratiet i klubben.
Jørgen: Udvalgsformænd sidder i bestyrelsen. Der mangler at stå noget om udvalgenes beføjelser.
Nikolaj: Kan et udvalg fyre en træner?
Lone: Udvalgene har en vis grad af indflydelse, men sådanne beslutninger skal træffes i bestyrelsen.
Lars: Udvalgene tager sig ikke af pengesager. De kommer med de gode ideer.
Flemming: Udvalgene har ingen juridiske kompetencer.
Dirigenten: Der er behov for uddybning af udvalgenes sammensætning og arbejde. Er det muligt for
bestyrelsen at komme med det nu?
Lars: Bestyrelsen mener, der skal laves udvalg. Kan vi lave udvalg uden at vedtage ændringen i
vedtægten?
Lone: Udvalgene er lagt på hjemmesiden. Der er lavet en forretningsorden for bestyrelsen, der også
omhandler udvalgsarbejde.
Dirigenten: Nu skrider vi til afstemning. Hvor mange stemmeberettigede er vi tilbage? 71 stk.
Bestyrelsens nye forslag til § 4:
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formanden, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen udpeger af
sin midte en næstformand.

Afstemning om det nye ændringsforslag til § 4: 66 stemmer for. Forslaget er vedtaget.
Troels: Vi havde sidste år en ide om at bruge samme revisorer som resten af OGF. Er det glemt?
Lone: Vi vil gerne have, at vi vælger revisorer i de enkelte afdelinger.
Afstemning om ændringerne til § 3: Ændringen er vedtaget.
Efterfølgende paragraffer ændres således: § 4 bliver til § 5, § 5 til § 6, osv.
§4
Bestyrelsesmøderne er åbne for klubbens medlemmer.
Bestyrelsesmøderne meddeles i forrige bestyrelsesreferat eller på anden vis på atletikafdelingens hjemmeside.

Ændres til
§5
Bestyrelsesmøderne er åbne for klubbens medlemmer i det omfang at der er indkommet forslag fra medlemmet, som skal diskuteres på bestyrelsesmødet. Medlemmet vil få en skriftlig indbydelse til mødet. Bestyrelsesmøderne meddeles i forrige bestyrelsesreferat eller på anden vis på atletikafdelingens hjemmeside.

Niels: Det er ærgerligt – det minder om mistillid og er ikke særlig demokratisk.

Lone: Det er ikke for at skabe mistillid men for at skabe ro for bestyrelsens arbejde.
Troels: Hvor mange medlemmer har der været til bestyrelsesmøderne?
Lone: Der har været et møde med et medlem.
Troels: Jeg kan ikke se behovet for denne ændring.
Spørgsmål: Kan det ændres, så man opfordrer til at melde sin ankomst til møderne?
Gitte: Hvorfor ikke åbne og lukkede punkter?
Bestyrelsen: Der er åbne og lukkede punkter i forvejen.
Troels: Naturligvis kan man have lukkede punkter.
Niels: Det skaber ikke mindre mistillid eller mere ro om arbejdet. Forslaget bør trækkes tilbage.
Mads: Man skal altså have et forslag for at komme med. Hvad nu hvis man bare gerne vil deltage
for at være med i debatten?
Lone: Bestyrelsen trækker forslaget tilbage.
Dirigenten: Ønsker nogen at fastholde forslaget? Nej. Forslaget blev forkastet.
§7
Foreningen tegnes af formanden sammen med næstformanden eller kassereren. Bestyrelsen kan meddele
prokura. Bestyrelsen eller dens medlemmer hæfter ikke individuelt eller kollektivt for foreningens
økonomiske forhold. Dette gælder dog ikke, såfremt et medlem af bestyrelsen har udvist grov økonomisk
uagtsomhed, hvorfor denne hæfter på egne vegne.

Ændres til:
§8
Foreningen tegnes af formanden, kassereren eller de to i forening. For foreningens forpligtigelser hæfter
alene foreningen med dens formue. Bestyrelsen kan meddele prokura. Medlemmerne, herunder bestyrelsesmedlemmerne, hæfter ikke for forpligtigelser der påtages i foreningens navn.

Lone: Dette er foreslået for at imødekomme gældende lov.
Troels: I større selskaber kan kasseren ikke tegne en forening alene.
Flemming: Jeg er enig med Troels. Der skal stå: … ”tegnes af både formanden og kassereren”.
Lone: Vi ændrer det til ”tegnes af både formanden og kassereren i forening”.
Troels: Eller formanden og 2 medlemmer.
Lone: Den mulighed ligger i prokura.
Troels' ændringsforslag: ”Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller af
formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.”
Afstemning om dette ændringsforslag: 68 stemmer for. Forslaget er vedtaget.
Lone sagde lidt om motivationen til vedtægtsændringerne:
§ 2: Det er et ønske, at det er bestyrelsen som fastsætter kontingentet så eventuelle ændringer ikke
skal vente til en generalforsamling.
§ 3: Da vi i bestyrelsen er i overgangsperioden til en anden struktur, vil dette være med til at sikre
en kontinuerlig bestyrelse, hvor ikke alle bliver udskiftet samme år. Det vil sige, at man vælges for
2 år ad gangen, og derved vil der altid være nogen i bestyrelsen, som kender arbejdsgangen i OA.
§ 4: Tilføjelse til vedtægterne. Dette var for at understøtte vores struktur i bestyrelsen.

§ 5: Dette for at bestyrelsen kan arbejde i fortrolighed, således at man kan arbejde med ændringer,
tiltag med mere i ro og mag inden disse offentliggøres.
§ 8: Dette er for at tilpasse vores vedtægter gældende lov.
5. Valg
I henhold til de nye vedtægter vælges der ny formand.
Nuværende formand trækker sig. Jørgen Halkjær blev foreslået som ny formand.
Der var ikke andre kandidater, så Jørgen blev valgt.
Kasserer skal vælges lige år, men da der pt. ikke er en, skal der vælges en i år også.
Lone Ellegaard Østfeldt blev foreslået som kasserer. Der var ikke andre kandidater, så Lone blev
valgt.
Valg af bestyrelsesmedlemmer: Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer: 2 for 2 år, og 1 for 1 år.
Karin D. og Lone Sørensen blev foreslået. Andre kandidater: Poul, Karin M, Gitte og Buster.
Det blev foreslået, at de 2 der ville få flest stemmer blev valgt for 2 år, den der ville få 3. flest
stemmer blev valgt for 1 år, og de der ville få 4. og 5. flest stemmer blev valgt som suppleanter for
henholdsvis 2 og 1 år.
Lars: Ungdomsafdelingen ønsker en repræsentant i bestyrelsen. Kan dette efterkommes?
Lone: Kandidaterne må fortælle, hvem de er, og så må demokratiet bestemme.
Gitte: Vil som forælder repræsentere ungdomsafdelingen. Træningen skal varetages på en ordentlig
måde, med den nuværende trænerplan skal børn træne børn.
Karin M.: Repræsenterer også ungdommen, og vil arbejde for en stærk ungdom, fællesskab, mere
åbenhed og eventuelt forældremøder.
Lone S: Har været medlem af klubben siden 1987. Er veteran og brænder for det.
Buster: Er tidligere seniorleder, og vil arbejde på dette område. Vil også arbejde videre med
strukturændringen.
Poul: Vil gerne arbejde for alle.
Karin D: Vil arbejde for ungdommen.
Lars: Nu ender det måske alligevel med en skæv fordeling - ønsker hverken ingen eller 3
forældrerepræsentanter.
Sonny: Synes også, den nuværende bestyrelse mangler en repræsentant for ungdomsafdelingen. Vi
skal passe på, vi ikke bliver en veteranklub, men der skal stemmes på demokratisk vis.
Flemming: Hvad har suppleanterne af beføjelser? Det skal være helt klart. Er det de samme som de
øvrige bestyrelsesmedlemmer? Det er de samme, bortset fra de ikke har stemmeret på bestyrelsesmøderne.
Preben: Vi skal stemme i forhold til vedtægten. Der står ikke noget om antal ungdomsrepræsentanter eller anden fordeling.
Kasper: Forventer, at de opstillede kandidater arbejder for fællesskabet.

Dirigenten: Afstemningen foregår ved, at man skriver 3 navne på sin stemmeseddel. Kun
stemmesedler med 3 navne er gyldige.
Jørgen opfordrede de, der ikke måtte blive valgt, til at hjælpe til med foreningsarbejdet.
Der blev afleveret 70 stemmesedler, heraf var 2 ugyldige og 1 blank. Valgt er følgende:
2-årige bestyrelsesmedlemmer: Karin D. med 50 stemmer og Lone S. med 43 stemmer.
Både Gitte og Buster fik 31 stemmer, så ved lodtrækning blev Gitte valgt til 1-årig
bestyrelsesmedlem, og Buster blev valgt til 2-årig suppleant.
Poul blev med 26 stemmer valgt til 1-årig suppleant.
Dirigenten: Det er flot med flere opstillede, end der skal bruges!
6. Yderligere valg
Punktet udgik.
7. Eventuelt
Dirigenten: Under eventuelt er det er muligt at sige noget nyt.
Berit: Det er flot med tilkendegivelser til den voksne del af foreningen men ærgerligt, at der ikke er
noget til ungdommen.
Lone: Har spurgt hvem i ungdommen, der skulle hædres, og fik at vide, at de var blevet hædret til
juleafslutningen. Jeg beklager, jeg ikke har undersøgt det nærmere.
Rasmus: Der er ingen træner sat på til højdespring, bortset fra Steffen, men han træner selv torsdag.
Hvad skal der ske angående singletter? Har selv arvet en af Steffen, og der er ingen singletter i
størrelse M.
Jørgen: Vi kaster os ud i det, og gør alt, hvad vi kan. Leverandøren er stoppet med at producere
dem, så den tidligere leverandør er kommet på banen igen.
Lone S: Der står poser med glemt tøj.
Flemming: Er bestyrelsen tilfreds med trænerne?
Bestyrelsen: Det er en del af vores arbejde, og der er plads til forbedringer.
Gitte: Hvor er trænerne efter fyringen af Susanne? Det er 13-14 årige børn, der står på som trænere.
Preben: Det er aldrig let med strukturændringer, og vi arbejder efter en rækkefølge, som vi har
forsøgt at finde på bedste vis. Den rækkefølge er stadig ok set i den store sammenhæng.
Lone: Tak til Preben for arbejdet i bestyrelsen. Ligeledes tak til Emil. Claus har været i bestyrelsen i
rigtig mange år, og vi er meget glade for din hjælp. Tak til dirigent og referent. Tak til Susanne for
det store arbejde, hun har lagt i foreningen.
Dirigenten takkede alle for fremmødet og afsluttede generalforsamlingen med tak for god ro og
orden.

