Forretningsorden
Referat fra
kl. 19-20
kl. 20-21
kl. 19-22

bestyrelsesmøde 18. december 2013

Opfølgning på udestående og nye emner
Visioner og værdier
Nye emner fortsat

Interviews - resultat - sammenfatning m.m.

Jim Sjørslev

Til stede: Jørgen Halkjær, Lone Østfeldt, Lone Sørensen, Buster Nielsen.
Afbud: Karin Matthiesen, Casper Slots
Gæster: Lars Nielsen, Sonni Thelmark, Jim Sjørslev
Valg af ordstyrer: Jørgen

Referent: Jørgen

1. Referat fra sidste b-møde godkendt
2. Dagsorden godkendt
3. Orientering fra formanden, herunder breve til bestyrelsen.
a. 2 forslag til Vedtægtsændringer til kommende generalforsamling
b. Breve fra Emil Mikkelsen (bevilliget tilskud til 3 træningslejre) og Simone Glad (Trænerløn/
evt. forsøge med sponsorat)
c. Forespørgsel vedr. musikanlæg til vægtrum/kælder – der bevilliges kr. 5-7.000,d. Forespørgsel fra Sonni om en underskudsgaranti på kr. 15.000, hvis bussen ikke bliver fyldt
til Etape Bornholm. Bestyrelsen har godkendt dette.
Opfølgning fra sidste møde:
Elitekoncept er på hjemmeside Det skal nævnes som en nyhed for at man ser det! Det gamle skal slettes helt.
Ved udeblivelse uden grund er der selvbetaling.
Ansv. LN 19/12-13

Økonomi
Regnskab, kontingent,
DHL (hvor mange tilmeldte hold var der og hvor mange har betalt)
Ansv. Lone Ø ultimo 2013

ETB (regnskab)
Nye takst for kørsel til stævner: 1,25 kr. (blanket skal rettes)
Ansv. Lone Ø ultimo -2013

Venskabsklub i Spanien Torre Vieja Hans-Henrik Grabe og Ines taler spansk
Ansv. Jørgen ultimo –Primo 2014

DHL Lars Utzon laver manual. Niels Selck skal sælge “hele pakken” dvs. indeholdende DHL
Ansv. Lone Ø./Jørgen ultimo -2013

Web Master bliver Henning Hoffmann og han er startet. Der er ansat en studentermedarbejder på kontoret,
der arbejder med forbedringer af hjemmesiden. Også projekt om sociale medier og Eventyrløbet.
Vi bør opfordre til at man går ind og ”synes dt om” OGF events på hjemmesiden.
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CA – arena indretning, reklameaftale, Lone S. Jørgen og Bo Rasmussen, DAF med til møde i januar
1. Cykelklubben får 100% reklamerettigheder til selve banen(kørefladen)
2. De ca. 300 meter bandereklamer rundt ( faste skilte) fordeles efter en fordelingsnøgle der hedder
25/75.
3. Aftale mellem parterne, at vi i fordragelighed skal aftale os til rette omkring ”interesse konflikter”
DHL/Posten og Albani /Vestfyn
4. Holde fast i 50/50 fordeling ved et evt. navnesponsorat af hallen i fremtiden (kan være en del penge
her)
5. Dele udgift på reklamerettigheder som samlet er kr. 25.000 p.a. i det forhold som indtægterne deles i
25/75
6. Øvrige sekundære reklamepladser efter nærmere aftale mellem parterne
Ansv. Jørgen -> Niels Selck 19/12 -2013

Klubben har modtaget 2000 kr fra DGI, for Andreas, Nicolais og Karins arbejde ved
i juli.
Transport

centimeter marathon

Bus skal sælges, ikke repareres, 80.000.
Buster

Vægtrum indretningsmøde 19/12 – mulighed for at købe brugt udstyr fra Ejbygade. Henning Assersen 2463
5522. Låne/dele nyt rum med andre? Motionsafdelingen har spurgt om muligheder for udstyr, som de kunne
placere og dele med os.
Ansv. Jørgen ultimo -2013

Rengøring nedenunder - hvad bliver i øjeblikket rengjort?
Ansv. Lone S. ultimo -2013

Klubtøj – sælge gammelt klubtøj og beslutte ændring af det nye.
Ansv. Lone Ø. ultimo -2013

Kontingent Lone laver oplæg om kontingent på næste b-møde. Indmeldelseskontingent i forhold til
hvornår man melder sig ind. Både børn og voksne.
Ansv. Lone Ø ultimo -2013

Oure: samarbejde med OGF Atletik Samarbejdsaftale skal godkendes i bestyrelsen. Der kan gå lang tid inden
aftalen kommer i stand.
Bookingsystem – klubhus er på vej.
Skur for racerunner udstyr: Der er blevet forespurgt ved Idrætsparken, som ser positivt på forslaget. Det
koster 15.500 for en 20-fods eller 350 kr. i leje pr. måned. Vi vælger leje af 20-feods. Racerunnere sættes op i
kontinget.
Ansv. Lone S. ultimo januar -2014
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Udvalg:

4. Ungdom:
Udvalgsformand: Casper Slots
Udvalgsmedlemmer:
a. Ungdomstræning er godt i gang og der holdes et møde primo januar.
5. Senior:
Udvalgsformand: Buster
Udvalgsmedlemmer: Jørgen Halkjær, Sonni Thelmark
6. Veteran:
Udvalgsformand: Lone S.
Udvalgsmedlemmer: Claus Børsen, Finn Malchau, Poul Husum
7. Stævne:
Udvalgsformand: Lone S.
Udvalgsmedlemmer: Karin Mathiesen, Jørgen Bendix
8. Sæsonplanen 2014
er opdateret frem til uge 42, der kan selvfølgelig være mangler samt nye informationer
•
Vi har booket klubhuset i 2014 til:
o
Sommerfest i klubben d. 7. juni 20
o
Vestdanske ungdomsmesterskab d.20.-22. juni begge dage incl.
o
Store DM d. 2.-3. aug.
o
Høstfest d. 5. okt
o
Julefrokost for klubben d.29.-30. nov.
o
Juleafslutning i ungdomsafdelingen d. 15. dec.
Vi har lavet et forespørgelse/anmodning om Alletiders Atletik til uge 28. Hertil skal vi have indkaldt
til fælles trænermøde med alle vores træner. Da det viser sig at vi selv skal stille med
træner/underviser.
Vi får planlægnings- og undervisningsmaterialet fra DAF, materialet kan med stor fordel bruges til
normale træningsgang.
Overnatningen til stævnet i Sverige er forhåndsbooket.
Karin M. er i gang med at undersøge hvilke muligheder, vi har i forhold til træningslejr i weekenden
i uge 42. samt overnatning i forbindelse med vdum-inde og DMU inde.
9. Udviklingsudvalg
Udvalgsformand: Jørgen Halkjær
Udvalgsmedlemmer: Jim Sjørslev
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Bestyrelsen havde en visions workshop faciliteret af Jim Sjørslev. Der arbejdes videre.
Andet:

Ungdom julehygge fantastisk hyggelig aften (omkring 75 deltagere)
Odense Atletik skylder ombygning af kvindernes omklædningsrum.
Warrior Dash til Odense (Sonni) 5-6 km forhindringsløb med efterfølgende live musik 40-50
hjælpere på dagen (Sidst i august) til 50 kr. i timen. Vi tror ikke at vi kan finde så mange hjælpere og
der er ingen indtægt for klubben i det.
Nordea projekt: Støtte fra Nordea Fonden til DAF 2,5 årigt projekt, øge antallet af trænere / aktive i
de danske klubber DATO klubmøde. Lone sender skema til Lars N. og Jørgen og Sonni skal vælge
dato for møde med Leif Dahlberg.
Bestyrelsens sammensætning
Generalforsamling: 11/2-2014 med forudgående spisning
Lone S. spørger Stina
Indkaldelse på hjemmeside til Claus Falkenby
Ordstyrer: Lone spørger samme som sidste år: Peter kanstrup

8.: Eventuelt
9.: Næste møde: Mandag d. 20/1 kl. 19 på Sivmosevænget
Indkomne mails/forslag m.m.:
1 Troels

FORSLAG til Vedtægtsændringer til kommende generalforsamling
Flere forslag til den kommende generalforsamling.
Vi har brug for så få kontingentklasser som muligt aht.
administration, så derfor følgende forslag, som jeg gerne vil have til
afstemning enkeltvis:
1. Kontingentklasen "Passive Medlemmer" nedlægges.
Klassen giver ingen mening. Tidligere var det hvis man ville støtte
klubben med et beløb, men vi har så få af disse medlemmer, at det
ikke giver noget tilskud af betydning til klubben.
2. Kontingentklassen "Familiekontingent" nedlægges.
3. Ungdomsmedlemmer og seniormedlemmer betaler samme
kontingent.
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I forvejen er vores kontingenter så lave sammenholdt med en meget
lav egenbetaling af vores aktiviteter, rejser, holdkampe, trænere
mm. Kontingent dækker kun ca. 15% af omkostningerne ved et
medlem. Ungdom trækker langt flere omkostninger end senior - og
idag har forældre råd til at sende deres børn til atletik. Atletik er i
forvejen er meget billig sammenlignet med andre idrætsgrene.
Desuden er afgang af ungdomsmedlemmer så stort i aldersklassen
16-19 år, at klubbens investeringer i de forladende medlemmer er
for stort.
4. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde bevillige, at
ungdomsmedlemmer betaler ½ kontingent i en periode.
Vi lever i en verden, hvor rigtig mange har råd til fittnes centre, hvor
kontingent er langt højere. Derfor kan vi også tage et bare fornuftigt
kontingent. DIF anbefaler foreninger at tage højere kontingenter, for
det er ikke økonomi, der afholder medlemmer fra at bruge
foreningerne. Det er for dårlig kvalitet i tilbuddene.

2 Troels

OGF Atletik eller OGF-Atletik
Jeg synes, at navnet er bedre end Odense Atletik - og det signalerer
at vi er i familie med de andre OGF aktiviteter.
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