Referat
Generalforsamling 11.feb 2014 kl 19.00
Dagsorden:
1) Valg af dirigent
Peter Kanstrup(PK) foreslås og er enstemmigt valgt.
Dagsorden er udsendt i rette tid, og dagsorden er derfor godkendt, generalforsamlingen er
ligeledes lovligt varslet i forhold til foreningens vedtægter.
2) Valg af to stemmetællere: Lars Utzon og Niels Selck. Der er optalt 73 stemmeberettigede
ved start af generalforsamlingen.
3) Bestyrelsens beretning til godkendelse. Formand Jørgen Halkjær fremlægger bestyrelsens
beretning. Beretningen lægges ud på Odense Atletiks hjemmeside under
bestyrelsesmøder/generalforsamling 2014.
Spørgsmål til bestyrelsens beretning: Kasper Nowack, hvor kan man læse noget om trænerstruktur
og visioner? Jørgen og Lone Østfeldt Ang. visioner er arbejdet med klubbens vision lige startet op
med workshop i bestyrelsen med Jim Sjørslev. Den nye trænerstruktur ligger under træner
uddannelse.
Flemming Hedeager. Fantastisk måde med det nye kontingent system, men kan I give en grund til,
at det er så hemmeligt? Der har ingen meddelelser været på hjemmesiden og ingen links ang. online
kontingent betaling. Lone Østfeldt svarer, at allerede i oktober måned er der sendt besked ud til
alle, via det gamle kartotek, på mails, at kontingent skal betales online, oplysningerne har ligeledes
ligget på hjemmesiden. Men desværre var der i det gamle kartotek forkerte mailadresser. Flemming
Hedeager mener, at det kun har ligget meget kort tid på hjemmesiden, og der har manglet deadline.
Lone Ø forklarer, at der kommer ny besked med næste deadline for online betaling på
hjemmesiden. Det har været op af bakke i forhold til IT, og der mangler finjusteringer, men det skal
nok komme op at køre.
Kasper Nowack oplyser, at den trænerstruktur, han henviser til, ikke ligger der, hvor bestyrelsen
oplyser, den ligger, og at man ikke kan se trænerstruktur og den aldersopdeling der er, det står der
simpelthen ikke. Lone Ø undersøger det og fortæller, at det nok skal lægges op på hjemmesiden, og
at hun vil sende mail til Kasper N, når det er gjort.
Berit Jensen spørger, hvorfor man kan vælge, om man vil betale for et halvt eller helt år? Lone Ø
forklarer, at det er fordi, nogle ikke havde betalt og for at give dem en chance for at blive opdateret.
Berit spørger om, det er bagudrettet, man betaler? Lone Ø fortæller, at inden de næste skal betales,
ser man bagudrettet, hvem der mangler betaling, Lone Ø ringer personligt til alle, der mangler at
betale. Alle, der har betalt online lige nu, har betalt for det sidste halve år, da der ikke har været
opkrævning siden sidste sommer. Nogle har valgt at betale for hele året. Lone Ø arbejder på at få
det til at fungere optimalt, men der er stadig en del begyndervanskeligheder.
Klaus Jensen Jørgen nævnte en masse om placeringer, men hvor mange førstepladser er det ud af
hvor mange? Jørgen svarer, at det er umuligt at svare på, hvor mange deltagere, der har været i alt
til stævnerne
Troels spørgsmålet er vel, om vi har leveret tilfredsstillende med den by, og det vi har her på
stadion, har vi haft et godt år? Er vi der, hvor vi burde være, eller skal vi videre fremad? Jørgen: vi
skal videre fremad, vi står på et vendepunkt, det at træne trænere er et startskud, som skal videre
fremføres. Kasper: målet må være, at vi ligger blandt de 3 bedste i DK, det må vi kunne med den
størrelse, vi har, visionerne er vattede. Jørgen vi i bestyrelsen blev enige om, at vi gerne vil være
blandt de 3 bedste, da vi havde vores workshop sammen med Jim Sjørslev i forhold til visioner,
men vi vil gerne inddrage medlemmer uden for bestyrelsen, både blandt aktive og blandt forældre.
Karin M det er meningen, at netop andre skal deltage i workshops, blandt andet forældregruppen
Berit: Jeg synes, det skal være tydeligt, hvad man forventer af hinanden. Hvad er forventningerne
til trænerne, til forældrene, til klubben, hvor meget arbejde kan man lægge i selve
bestyrelsesarbejdet og blandt bestyrelsens medlemmer, hvad med at lave nogle grupper under
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bestyrelsen, det må være hårdt at sidde i bestyrelsen, og derfor at mange altid træder ud af
bestyrelsen igen, jeg synes, der mangler forældregrupper. Lone Ø dejligt hvis forældre vil deltage,
jeg håber endnu flere vil komme til os i bestyrelsen og fortælle, de gerne vil give en hånd med, jo
flere der vil være med, jo bedre er det.
Anna det er vigtigt at både forældre og bestyrelse byder ind med, hvad de kan. Kasper N god ide
med en forældremanual, som man har i mange andre klubber, man kan bare se sig omkring i de
andre klubber, så er der mange ideer at tage af.
PK afstemning om bestyrelsens beretning, den godkendes enstemmigt af de fremmødte
stemmeberettigede.
4) Fremlæggelse af det reviderede regnskab: Kasserer Lone Østfeldt fremlægger regnskab,
regnskabet lægges ud på Odense Atletiks hjemmeside under
bestyrelsesmøder/generalforsamling 2014/ regnskab.
Spørgsmål til kassererens beretning:
Andreas Lommer: ang. indtægter jeg undrer mig over egenbetaling til stævner, har jeg selv
betalt det? Lone Ø nej, men eks. til VUS i Sverige LM inden for DGI er der en
egenbetaling. Jeg vil gerne synliggøre, at der er nogle, der betaler. Andreas Hvad med
hovedindtægter fra hovedafdelingen? Lone Ø vi betaler et fast beløb pr medlem til
hovedafdelingen. Kasper N fremgår det nogen steder, hvad hvilken træner får i
godtgørelser? Lone Ø det kan jeg desværre ikke offentligøre lige nu, men evt. til næste år,
men der er bilag på alt. Troels I forhold til DHL kunne det være rart at få et nettotal og så
resten i en note, det er helt klart, at klubben står og falder med DHL, kontingentet dækker
ca. 12 % af udgifterne. Vi bør kigge på andre klubber for at se, om vi skal hæve
egenbetalingen, vi forkæler vores aktive. Vi får 50.000 fra hovedafdelingen, hvor meget får
gymnastik fra hovedafdelingen? Vi plejer at få 150.000, vi får for lidt fra hovedforeningen,
opfordring til at vi behandles mere lige. Jørgen Bendix opfordring til Troels i forhold til at
komme til hovedforeningens generalforsamling for at debattere, hvor meget tilskud
hovedforeningen skal give til atletik. Henrik Lund bliver DLGI noget i år? Karin M ja, det
skulle det gøre. Flemming Hedeager: Hvorfor får vi lige pludselig så meget mindre i
forhold til gymnastik afdelingen? Lone Ø vi har forhandlet om det her i hovedbestyrelsen,
der er flere grunde til, vi får mindre. Faktisk har vi trukket en del på de mennesker, der er i
hovedforeningen, vi har brugt kontoret en del mere, det er ligeledes blevet væsentligt dyrere
at drive klubhuset, vi bruger klubhuset rigtig meget, og det har givet en mer udgift på blandt
andet vand og varme. Poul T gymnastikforeningen har fået penge for at tage nogle af vores
opgaver. Flemming H jeg synes ikke, I har stået stærkt som bestyrelse i forhandlingerne
med hovedbestyrelsen i forhold til tilskud.
Afstemning i forhold til regnskabet: 1 hverken for eller imod, ellers vedtaget.
Lone Ø viser kort budget for 2014, lægges på hjemmesiden?
Henrik: mærkeligt vi også for 2014 kun forventer 50.000 kr. fra Hovedafdelingen. Troels
det er rimeligt, man får tallene, så man kan sammenligne 2013 kontra 2014. Jeg beder om, at
man letter forståelsen for dem, der ikke er regnskabskyndige. Flemming. Jeg havde gerne
set, at man ikke havde regnet ind, at man får solgt bussen, det er risikabelt. Lige nu har vi en
leasing afgift, som vi ikke kan være sikre på, vi kan komme af med. Lone Ø jo vi kommer
af med leasingafgiften, og vi har ligeledes mange stævner her på stadion, så vi forventer
ikke at få lige så mange transportudgifter. Gitte: jeg synes, det er ugennemsigtigt, hvad de
forskellige trænere får og for hvad, det vil jeg gerne henstille til, at den nye bestyrelse gør
noget ved. Poul T jeg synes ikke, det er rimeligt, andre skal se, hvad man får i løn som
træner, det gør man jo heller ikke på sit eget job.(flere ytrede at de var enige)
PK regnskabet er taget til notam. Næste år kan man ud af gennemgangen se regnskaberne i
forhold til hinanden.
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5) Indkomne forslag: Er offentliggjort og indkommet efter klubbens vedtægter og skal derfor
behandles. Troels har fremsendt flg. forslag:
• Ændring af klubbens navn til OGF atletik eller OGF-atletik:
Troels det signalerer, at vi er i familie med de andre i OGF. Vi var tidligere to klubber, der blev
indgået flere kompromiser blandt andet i forhold til navn og logo, da de blev sammenlagt. Har vi
lyst til at være mere i familie med OGF, hvor tæt vil vi på OGF, og vil vi stadig have den distance
der lægger i navnet? Lars U det med nærhed kan måles på mange måder, handling betyder mere
end ord. For mig er indlevelse noget andet, eks, i forhold til penge, dem, der har penge, betaler, når
der er brug for det. Det er vigtigt, vi kan sætte os ind i andres behov. For mig er det nuværende navn
godt og klinger godt. Poul det er vigtigt, vi signalerer, vi er en atletikklub, det er ikke alle, OGF
navnet umiddelbart siger noget. Lone Ø jeg synes faktisk, det er et godt forslag, giver god synergi i
forhold til det, der foregår lige nu, blandt andet kan vi brande os i forhold til atletik motion etc. i
fællesskab. Lone S når vi er til stævne udenlands etc ved ingen, hvad OGF er, men de ved, hvad
Odense atletik er. Karin Når jeg tilmelder vores ungdom, tilmelder jeg os som Odense Atletik, og
det er det vi er for mig, mere end vi er OGF. Poul jeg har altid tilmeldt mig som OGF Lone Ø det
er et spørgsmål om følelser, jeg er gammel OG`er. Vi kan kalde os, hvad vi vil, bare vi står sammen,
vi er en del af noget større og kan bedre brande os, hvis vi skifter navn, synes jeg. Nicolai jeg er
noget ambivalent, vi kan jo se, hvad andre gør eks AGF, det kommer an på, hvad det handler om:
følelser etc. Men ligemeget hvad er vi en del af en hovedforening. Buster jeg er tilhænger af navnet
Odense Atletik, men jeg ser ikke nogen hindring i at brande os under OGA, selvom vi beholder
navnet Flemming Hedeager: hvis du går ud og spørger, hvad OGF er kendt for, er det eventyrløbet
og gymnastikafdelingen, hvorfor lave et navneskift igen, vi har et udmærket navn. Andreas Hvorfor
synes du, Troels, at vi er mere med i en familie, hvis vi skifter navn? Troels: jeg ville bare gerne
have testet, hvor vi står i forhold til hovedafdelingen med dette forslag. Andreas jeg fik ikke svar
på, hvorfor et navneskift skulle bevirke et større fællesskab med resten af OGF. Troels ved at have
et navn der ligger mere i tråd med de andre afdelinger, får vi automatisk et større fællesskab. Lone
Ø jeg synes ikke navnet i sig selv siger noget om, hvilken tilknytning vi skal have til
hovedafdelingen, så skulle du have spurgt, om vi ville være en del af hovedafdelingen eller ej?
Andreas kan du bruge sådan en afstemning til noget som helst i forhold til forholdet til
hovedafdelingen, det er noget andet, det handler om, og det kan du ikke tillade dig at udlede noget
om ud fra, hvad navn vi ønsker. Troels jeg har min mening om, at det giver en større tilknytning til
hovedafdelingen.
Afstemning: 11 for 42 imod. Forslaget er derved frafaldet
• Færre kontingentklasser, afstemning ønskes efter hvert punkt. Forslaget stillet af
Troels Troelsen:
(a)
Forslag om Nedlæggelse af kontingentklassen ”passive medlemmer”
ændres af Troels til at passive medlemmer ikke skal have stemmeret. Troels Hvis
man virkelig vil have indflydelse, må man være fuldgyldigt medlem.
Karin M Hvad er passive medlemmer, og hvad er støttemedlemmer? Jeg vil gerne
betale 350 kr. for at få lov til at arrangere, stævner, fester, mad være dommer etc.,
men jeg vil også gerne være stemmeberettiget. Jeg gør det ikke for at vise, hvad jeg
kan, men fordi jeg brænder for klubben og jeg yder, men jeg vil også gerne være
stemmeberettiget. Der er ligeledes mange forældre, der sidder her og gerne vil være
stemmeberettigede, det vil du pille fra dem. Troels man har altid lov til at gøre en
indsats, man skal stadig huske, at kontingentet kun dækker en tiendedel af klubbens
kontingent. Vi har haft meget uro i klubben, eks. kan 12 forældrepar overtage
klubben. Hvorfor skal man have stemmeret for at gøre noget? Flemming ganske få
medlemmer kan ændre noget, det er jeg enig i, men hvorfor skulle nogen gøre det?
Karin og Claus Børsen der er et passivt medlemsskabsbehov, vi har brug for
stemmeret. Et andet problem er, at nogen fra motionsafdelingen kunne stille op uden
at betale aktivt kontingent og vælte bestyrelsen, det kan man da ikke forestille sig.
Rasmus en tiendel er jo en tiendedel, de får jo nærmest ingenting for det, dem der
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gør en indsats. Karin er I bange for, at vi forældre vil overtage klubben? Jeg sidder i
bestyrelsen, ikke for at vælte den, men for at støtte den og for at gøre et stykke
arbejde. Det er vigtigt, vi som forældre kan få lov til at vælge på vores børns vegne.
Ellers bør vi kunne stemme på vores børns vegne som værger. Lone Ø Jeg hører
også til dem, der er passiv medlem, jeg har fuldtidsjob ved siden af, jeg vil også
gerne have stemmeret. Sidste år stemte vi et forslag ned i forhold til børnenes
stemmeret. Troels jeg synes, det er rimeligt, hvis man er forældre og får så meget
foræret den anden vej, at man også gør en stor frivillig indsats. Nogle forældre gør
vel en indsats for deres børns bedste. I har nogle gange som forældre simpelthen så
lidt forstand på klubbens arbejde og på atletik. Man kan jo være bange for, at
fjendtligt indstillede mennesker vil kunne overtage klubben. Andreas jeg er splittet i
det her, I som forældre gør en stor indsats, jeg står samtidig med en følelse af, at
nogle forældre har været ved at ødelægge rigtig meget i klubben. Jørgen Bendix
folk har vel ret til stille op for deres ret, det er vel demokrati, alle har ret til at gøre et
stykke arbejde. Jørgen Jeg har kæmpet et helt år for, at vi skal arbejde sammen og
have tillid til hinanden, jeg orker ikke at høre om det her med overtagelser. Jeg har
fuld tillid til forældrene. Mette der var ikke afstemning om, at børn under 15 år
skulle have stemmeret, det blev frafaldet inden. Lone Ø jeg vil være så ked af, at
folk går hjem fra det her bestyrelsesmøde med ord som fjendtlig overtagelse etc., vi
træffer beslutningerne i fællesskab, og det skal vi være glade for, vi skal være glade
for den positive stemning, der er kommet i klubben. Kasper Det er en nytteløs og
absurd diskussion, man kan altid melde sig ind som almindeligt medlem, hvis man
vil have den negative indflydelse Troels jeg kan godt se, hvor det bærer hen, jeg kan
se, det stemmes ned, så har nogen noget, imod jeg trækker forslaget? nej
(b) Nedlæggelse af kontingentklassen ”familiekontingent”(forslag fremlagt af Troels
Troelsen)
Troels for at forenkle opkrævningen synes jeg, at kontingentklassen
familiekontingent skal nedlægges: Lone Ø jeg kender ikke til nogen, der
opkræves som familie kontingent, det er måske allerede nedlagt. Troels jeg
nedlægger forslaget: PK forslaget nedlægges, da ingen ønsker at opretholde det.
(c)
Ungdomsmedlemmer og seniormedlemmer betaler samme kontingent.
(forslag fremlagt af Troels Troelsen)
Troels: når vi kun betaler så lidt i forhold til, hvad det egentlig koster, ser jeg intet
problem i, at vi skal betale noget mere. Lone Ø jeg har et barn, der går til mere end
atletik, og atletik er dyrere end andre ting. Ligeledes bruger vi ikke det samme på de
unge, som vi bruger på de ældre. Karin det er rigtigt, det er forældrene, der betaler,
men det er også forældre, der hjælper ved DHL kiosk etc., det er også vores ungdom,
som kun koster os lidt, børnene kommer kun til nålestævner, der er ingen udgifter til
forplejning, bus etc. Så forældrenes indsats tjener faktisk penge til seniorerne.
Flemming jeg er helt upartisk her, men jeg kan kun se som en helt klar konsekvens,
at såfremt ungdomsmedlemmer skal betale det samme som seniorer, skal de have
stemmeret. Andreas ungdommerne bruger mindre, hvor meget er der i forskel på
elite støtte og støtte til eks børnene? Lone Det er de unge mennesker, vi får det
største tilskud til, så hvis vi gør det for dyrt, risikerer vi at miste unge som
medlemmer og derved tilskud. Troels meddeler han frafalder forslaget, såfremt
ingen ønsker at fastholde det. Forslaget frafaldes derefter
6) Valg til bestyrelsen:
Der skal vælges: Formand, kasserer, et bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter.
Lone Ø søger genvalg, Lone S og Buster skal ikke vælges.
Jørgen bestyrelsen har en formandskandidat Claus S. Jensen, du har en meget stor interesse
i netop ungdomsarbejdet og har været med i bestyrelsesmøder. Claus jeg vil gerne stille op
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og har stor interesse i træneruddannelse, trænerstruktur, i det hele taget i hele
ungdomsafdelingen. Jeg mener, Odense Atletik kan være langt stærkere. Vi mister for
mange fra 12-16 års alderen, det vil jeg gerne arbejde for undgås. Jeg dyrker atletik på
mellemniveau bl.a. løb og er kæreste med Simone Glad. Jeg er her ikke for at skabe bedre
rammer for elite konceptet og for Simone, det er talent arbejdet og ungdomsarbejdet, der er
det vigtigste for mig.
Claus vælges som formand
Kasserer: Lone Ø vælges som kasserer, uden modkandidat.
Bestyrelsesmedlem: Alex Tesch foreslås. Alex har pr brev accepteret et valg til bestyrelsen.
Alex vælges
Bestyrelsessuppleant: Jørgen og Andreas Lommer vælges
Tilsagn fra siddende revisorer Jane og Annette der fortsætter et år mere. Berit stiller op til
revisor suppleant og vælges
7) Eventuelt
PK Alt, hvad der har været debatteret, kan ikke gentages, og der kan ikke stilles forslag
Karin M jeg vil gerne opfordre til, at alle deltager alt, hvad de kan. Vi har mange store
stævner bl,a store DM .Lars U vi skal fortsat hjælpe til ved Eventyrløbet. Det er sundt for
sammenhængskraften, at vi gør et stykke arbejde for klubben og sammen med hinanden.
Henrik Lund vi vil meget gerne hjælpe til ved stævner, men opgrader mail lister etc. så alle
får besked og meget gerne i god tid. Jørgen H jeg har kopieret 10 sæt med angående den
nye træneruddannelse - så værsgo at tage. Rene ang. eventyrløbet tror jeg, at vi var 2, der
ryddede op om eftermiddagen, det gik ud over vores ry blandt gymnastikfolkene, at vi var så
få. Nogle kom ikke som aftalt, det må vi gøre bedre. Karin det er rigtigt, vi var ikke ret
mange, det var faktisk pinligt og svært for os, der var der, at være alle vegne. Kasper det
skal simpelthen organiseres bedre. Berit jeg har en opfordring til den nye bestyrelse. Jeg er
blevet gjort bekendt med i aften, at når man selv har børn med i bilen, får man ikke
kørselsgodtgørelse, det er ikke rimeligt. Jeg vil gerne hjælpe, når jeg kan, og jeg vil også
gerne hjælpe, selvom mine egne ikke er med, men det er kun rimeligt, at jeg får noget for
det. Claus man er ved at undersøge frafald i ungdomsafdelinger over hele landet, der
kommer spørgeskema ud senere evt. kun til ungdomsafdelingen, jeg vil gerne opfordre alle
til at svare, det går til en større undersøgelse. Buster jeg vil gerne opfordre til, at man
hjælper til ved div arrangementer. Lone Ø jeg vil gerne opfordre til, at vi bibeholder den
gode tone, vi har i foreningen. Hvis I ikke er på mail-listen, vil jeg opfordre til, at I
henvender jer til Lone S, der har en åben liste. Da jeg sendte mails ud i efteråret, fik jeg
mange udmeldelser, jeg spurgte nogle af dem, hvorfor nogle havde mistet interessen, nogle
følte sig ikke godt tilpas i klubben. Jeg vil gerne opfordre alle til at tage imod nye, så de får
indtryk af, at Odense atletik er et godt sted at være. Lars det er yderst rimeligt, man betaler
til en chauffør, det er et arbejde, der er krævende og ansvarsfuldt. Hvis man giver penge til
en chauffør, får man evt. chauffører der er mere drevne. Rene jeg vil godt have, at træneren
har fokus på de stævner, der er. Var til stævne i Skive i weekenden, hvor kun 3 deltog, vi er
en elite klub, så vi skal markere os, hvor vi kan. Rasmus os i ungdomsafdelingen vil godt
have op at vende, om vi kan få ny klubdragt, her til sidste stævne manglede vi ligeledes en
længdespringstræner, det vil vi gerne have ikke sker igen. Karen Højby tillykke til dem, der
er meldt ind i bestyrelsen og glæder mig til samarbejdet i vores klubhus. Husk når der ligger
indbydelser til foredrag, at det er meget velset, at så mange som muligt deltager. Flemming
tænk over den forskel I gør på folk i forhold til aflønning som chauffør- Lone tak til alle jer,
der er mødt frem, dejligt med den opbakning der er til general forsamlingen, tak til dig
Jørgen for det store arbejde du har gjort de sidste 2 år, jeg er rigtig glad for du bliver i
bestyrelsen på en anden post, så vi stadig kan trække på alt det, du kan.
Ref: Kira Halkjær
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