Referat fra bestyrelsesmøde 19. august 2013
Deltagere:
Jørgen Halkjær
Lone Ellegaard Østfeldt
Lone Sørensen
Karin Matthiesen
Buster Nielsen
Afbud:
Poul Tesch
1. Valg af ordstyrer: Jørgen Referent: Lone
2.: Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden blev godkendt.
3.: Orientering fra formanden, praktiske ting, breve, forespørgsler m.m.
Der er kommet en henvendelse fra Anders vedr. støtte til Ruslandsturen. Der bevilliges et tilskud på kr. 5000
i alt.

4.: Økonomi
DHL er gået godt. Det ser ud til at vi får et godt overskud i år.
Afklaring vedr. ansvarsforsikring: Det er chaufførens ansvarsforsikring der dækker. Ellers er det
busselskabet som har forsikringsretten.
Til indretning af vægtlokalet er der blevet bevilliget ca. 110.000 til gulv, vægge og loft. Dette er inkl.
ændring af belægning i det gamle vægtlokale. Det er endnu ikke helt besluttet hvilke redskaber der skal
købes.
Kontingentopkrævning for efteråret forventes at køre over hjemmesiden. Karin undersøger hvornår det er i
drift
Indtægter for bandereklamer fra Marienlyst bliver 8000 kr. i 2013

Udvalg:
Veteranudvalg
Udvalgsformand: Lone
Intet nyt.

Ungdomsudvalg
Udvalgsformand: Karin
SFO træning på Hjalleseskolen starter op i uge 34. Det er Freja N, Elisabeth, Patricia og Nicolai. Efter
forløbet så skal børnene prøve kræfter med atletikken på stadion.
Der er mange nye og der er mange som forespørger på træning. Den nye struktur er igangsat.
Der indkøbes træningsdragter til alle ungdomstrænerne.
Senior- og Eliteudvalg
Udvalgsformand: Buster
Der afholdes møde med Odense Kommune d. 23 august – formøde torsdag mellem Sonni, Buster og Jørgen.
Der afholdes møde i +14 trænergruppen. Dagsorden er udsendt.
Stævneudvalg.
Udvalgsformand: Lone
Udvalgsmedlemmer: Poul T
Veteranholdkamp 1 runde. 20/5 2014
Der er observeret at vores stævnetilmelding ikke bliver brugt optimalt. Nogle tilmelder sig for sent eller
direkte til arrangøren, dette er ikke ok. Der skal gøres opmærksom på at hvis man ikke tilmelder sig via vores
hjemmeside så bliver der opkrævet startgebyr hos atleten.
Buster overtager resultatformidlingen til DAF og hjemmesiden. Buster overtager stævnetilmelding af senior
og Karin har for ungdom og Lone for veteraner.

8.: Eventuelt
Kommende planlægning:
Nordea Fonden giver 2,5 mill.kr. til at løfte kompetenceniveauet hos landets trænere. Jørgen tager kontakt til
Karsten Munkvad.
Der er lavet aftale med Comfort Tours om lån af bussen i weekender, hvor vi stiller chauffør til rådighed.
Forsikringsforhold i forbindelse med egen kørsel undersøges af Karin. Ved 1-dags ture kører CT for os. Det
er planen at hele OGF kommer med i aftalen.

Næste møde 17/9 kl. 19 på Sivmosevænget 2A.

