Generalforsamling Odense Atletik OGF 2015
Referat udarbejdet af bestyrelsen
1. Valg af dirigent. Peter Kanstrup blev forslået af bestyrelsen og valgt.
2. Stemmetæller: Berit Jensen og Lars Nielsen
3. Beretning: Claus S. Nielsen fremlage beretningen som kan læses i sin fulde længde på
hjemmesiden. I forbindelse med beretningen holdt Jørgen Halkjær tale for Tichomir
som blev udnævnt til æresmedlem og fik OGF’s blå nål for sin mangeårige indsats i
foreningen.
Efterfølgende debat/spørgsmål vedr. beretningen: Emil takker Steffen M, Taj mf. for
det arbejde de også har lagt i arbejdet i vægtrummet.
Troels: Spørgsmål vedr. overskudsdeling i forbindelse med DHL samt spørgsmål til
fordelingsnøgle i forbindelse med ændring af kontingentet til hovedforeningen.
Svar. Claus S. Nielsen svarede at aftalen med OGF event kontor er at der betales et
administrationsbeløb på kr. 120.000 og en overskudsdeling på overskud over 1.3 mill
som fordeles med 80% til OA og 20% til OGF event kontor.
Alex Tesch forklarede om det nye tiltag som der stadig arbejdes på. Der arbejdes på at
lave en mere ligelig fordeling over de driftsomkostninger som der er i forbindelse med
klubhuset så at ex. gymnastik ikke betaler for noget som de stort ses ikke bruger.
Denne proces er stadig pågående og derfor kan vi ikke komme med et endelig svar.
Steffen M. spørger hvordan fordelingen er fremkommet. Svar: Alex. Styrkelse af
samarbejdet i foreningen som helhed. Simon har spørgsmål vedr. Sportschefstillingen,
hvorfor denne stilling? Svar: Claus S. Nielsen – styrkelse af den sportslige struktur og et
ønske om at få sat fokus på udvalgene. Det kræver en del arbejde at få de udvalg op og
stå og det er der ikke mulighed for i bestyrelsen. Kasper Nowack – Er der den rød tråd
igennem foreningen fra ung til gamle? Svar: Claus S. Nielsen – Ja, det er det vi arbejder
på. Sp. Emil Mikkelsen – Er det rigtigt forstået at den nye sportschef skal lave tiltag til
DHL, Mellem/langgruppen, samt udvalgsarbejde? Svar: Claus S Nielsen – Ja. Claus
Børsen – God beretning dog mangler der noget fra veteranerne. Der er mange som har
vundet mange medaljer og da OA er en af landets bedste veteranklubber bør der være
mere om dette i beretningen. Blandt andet har Lone Sørensen vundet i hammerkast og
vægtkast i Indemesterskaberne. VM ude: Rosa 2 guld, højde og længde, 1 sølv i
spydkast. Allan kæmpet flot dog udenfor medaljerækken. Klubbladet er udgået nu også
elektronisk på grund af manglende input og det er jeg ked af. Der er ingen steder hvor
der kan læses om historier fra tiden som er gået. Lars Nielsen – Det er ikke atletik
afdelingen som har taget denne beslutning om at lukke bladet. Jørgen? – Alle
resultater kan læses i Statletik.dk. Mads S. – forslag om at æresmedlemmer kommer på
”væggen”. Alex – Forslag om ”året som gik” i stedet for klubblad. Henrik – mangler
klubstatistik. Steffen – den ligger på hjemmesiden. Thomas – kan man gemme gamle
data? Josh – Statistik mangler for ældre medlemmer. Claus – det elektroniske klubblad
er udgået. Buster – vil gerne være med til at bevare den gamle historie på en eller
anden måde. Kasper – Vedr. udvalg. Hvem liver indkaldt til disse udvalg og hvilke

kompetencer skal disse udvalg have? Claus S – Der vil blive indbudt bredt og der vil
også være forældre, atleter og samt bestyrelsesmedlemmer som vil indgå i disse
udvalg.
Der er ikke flere spørgsmål og debatten lukkes. Beretningen er godkendt.
4.
Regnskab 2014
Lone Østfeldt gennemgår regnskabet for 2014.
Mads: Spørger indtil posten omkring klubtøjet og fordelingen af administrativt lønnet
arbejde.
Lone Ø. posten på 64.000 er kun vores singletter. Yderligere foreslår Lone vi tager
gennemgangen af økonomien når budgettet for 2015 er fremlagt.
Berit : Spørger om det puma tøj det blev bestil sidste år, vil blive udleveret.
Simone: Gør opmærksom på alle i foreningen skal have de nye singletter fra 1. maj
2015, hvis man vil stille op til stævner.
Steffen: foreslår at vi deler puma tøjet ud eller sælger det.
Claus N: Puma tøjet vil ikke blive delt ud, da vi har en sponsor aftale med Addias og vi
vil derfor sælge dette tøj til anden foreningen eller lign.
Taj: spørger ind til medlemstallet status
Claus N: vi har oplevet et mindre fald henover vinteren, men vi forventer det skyldes
manglende haltid idet ungdommen har været udendørs frem til januar 2015.
Yderligere forventer vi en tilgang til foråret og en yderligere tilgang på 65
ungdomsmedlemmer i forbindelse med Skole OL og sommerskole atletik.
Sandra: Foreslår man arbejder med atletik for en dag og øget fokus på sommerskole
atletik.
Mads: Spøger om man må træne i andet end Addidas?
Claus N: Ja i træne i det i lyster, men til konkurrencer skal i have klubsingletten på og
sorte shorts, gerne i mærket Addidas. Det vil blive lavet et udvalg for klubtøjet i løbet
af foråret, så man kan købe andre dele til.
Taj: kommentere på fastholdelsen af de unge, ved større træningsgrupper og øget
motivation.
Budgettet for 2015 fremlægges af Lone Ø.
Mads: spørger til prisen på regnskabet, DHL og administrations omkostninger ved
dette ?
Emil: vil gerne have uddybet dette?
Lone Ø: Posten indeholder 3 områder, selve DHL regnskabet, omkostninger ved DHL
og lønudgifter.
Steffen: Mener at ordningen er for dyr og synes ikke det på sin ret, at bruge 100.000 til
120.000 kr om året på administrativt arbejde og regnskabet
Claus N: forklarer at fordelingen og betalingen af de administrative opgaver ikke er
afsluttet endnu. Men at man skal være opmærksom på vi driver en forretningen med
omsætning på 3,1 mil og herved vil der være administrative opgaver som skal løses.
Dette er opgaver vi ikke har kunnet få løst af frivillige hænder.
Henrik Lau: Mener vi skal bakke op om dette da vi alle er medlemmer og det kommer

os til gode.
Budget godkendes.
5. Vedtægtsændringer:
Paragraf 3§
Henrik L: mener det skal hedder alle medlemmer
Emil: ønsker at eller udskifte til og.
Claus N: Bestyrelsen er enig
Forslaget bliver vedtaget
Paragraf 3§:
Lone Ø: Odense kommune har gjort opmærksom på man ikke kan vælges til
bestyrelsen før man er myndig dvs. 18 år.
Hans-Henrik: mener ligeledes det kan stå i konflikt med vedtægterne i OGF
Klaus: Foreslår man ændre at der står, bestyrelses medlemmer kan maksimalt kan
lønnes 30.000 kr på år.
Claus N: siger ja til dette, og mener det fint man kan være lønnet og sidde i bestyrelsen
på samme tid.
Poul: gør opmærksom med bestyrelses medlemmer har juridisk forpligtelse.
Lone: Gør opmærksom på det ikke er lovligt at sidde i bestyrelsen når man ikke er
myndig.
Karin M: spørger om det også er gældende for suppleanter
Berit: forslår et junior medlem til bestyrelsen og vil have det ind i vedtægterne
Alex T: Udtrykker bestyrelsen holdning og synes det en god ide med unge
repræsentanter til bestyrelsen.
Mads: bakker om juniormedlemmer til bestyrelsen
Lars: gør opmærksom på bestyrelsesmøder er åbne og man bare kan møde op.
Berit: vil have et ungdoms repræsentant i bestyrelsen
Emil: bakker op i dette
Lone Ø: forklarer hun ser det som udvalgenes opgave, men synes det er fin med en
ungdoms repræsentant der vil deltage i bestyrelsesmøderne.
Anna: mener også det vil give flere mod til at stille op til bestyrelsen.
Lone Ø: støtter op om Annas betragtning
Taj: Mener dette kan fremme ungdommens forståelse for arbejdet i klubben, men at
kan være svært at finde det rette.
Alex: byder dette velkommen og siger bestyrelsen vil tage det med fremadrettet.
Claus N: Hilser forslaget velkommet men ser ingen grund til det skrives ind i
vedtægterne.
Forslaget vedtages med 39 stemmer for og nul imod.
§3 kasser ændres til økonomi ansvarlig
Lone: fermlægger forslaget
Steffen: spørger om Lone selv at forhandlet sin egen løn og kontrakt og henviser til
tidligere referat

Claus N: Det omtalte referat, er en anden kontrakt og Lone har ikke forhandlet sin egen
løn. Yderligere er dette ikke afsluttes endnu, men vi er i overgangsfase indtil der
kommer gang i udvalgs arbejdet, er vi nødt til få løst klubbens daglige drift.
Emil: siger man ikke kan se hvilken kontrakt der er til forhandling i referatet.
Claus N: Udtrykker igen at det ikke er den omtalte kontrakt, og han ikke vil diskutere
løn og personlig kontrakter i åbent forum, da dette ikke er klubbens politik. Yderligere
nævner han, at hvis man gerne vil have indsigt alle detaljer, så skal man stille op til
bestyrelsen.
Hans-Henrik: Forklarer betydningen af administrativt arbejde og at frivillige er godt
men frivillige skal også have evnerne.
Karin M: mener man går tilbage og klubben har prøvet dette uden succes, og undre sig
over der ikke har været et stillings opslag. Hun mener ligeledes at Lone Ø har været
den mest synlige og derfor har påtaget sig for mange opgaver
Lone Ø: vil ikke stå til mål for personlige angreb og at hun kun er lønnet i 10 timer
resten er frivilligt arbejde. Og hun har arbejdet tæt på fuld tid de sidste 3 år i Odense
atletik.
Mads: mener det for dyr en udgift på 100.000. kr, og hvilke opgaver er der?
Emil: gør opmærksom om vi er en forening eller forretning?
Alex: mener man bør forstå med så stor en omsætning er vi en forretning ift.
administrativt arbejde, DHL og regnskabet.
Mads: udtrykker at det ikke er personligt angreb men at synes det er mange penge.
Claus N: forklarer formålet med dette er skabe et fundament så opgaverne i klubben
bliver løst i god tid, og bestyrelsen ikke skal lave brandslukning og være i sidste
øjeblik. Det skal komme det enkelte medlem til gavn.
Sonni: Forklarer at vi er en forening i nogle sammenhænge og andre en forretning.
Herved koster udvikling penge men han synes også det lyder dyrt. Men gør
opmærksom på vi gerne vil bruge vores tid på atletik og de sjove opgaver. Problemet
er her at administration og regnskab ikke er sjove opgaver og hvem skal løse det?
Lone Ø: svare på Mads spørgsmål omkring hvilke opgaver der er: Kasserejobbet, mails,
bogføring, SKAT, tilmelding til stævne, kontakt til DAF, kontakt til Odense kommune.
Generelt er der mange områder som hun er inde over. Alt som vedr. den pengestrøm
som er i foreningen. Og da vi bruger 1,5 millioner om året til betaling for stævner,
transport, godtgørelser mm, er der utroligt meget arbejde.
Lars: spørger forsamlingen at det fint man mener det er for dyrt men hvem skal løse
dette nu?
Sandra: mener udvalgene skal gøre dette, men hun mener det vil tage tid for udvalgene
er oppe og køre.
Mads: siger det ikke er et angreb på Lone, men at han mener andre klubber kan løse
dette uden så stor en udgift f.eks Skive.
Peter: lister tale rækken op og siger det er de afsluttende kommentarer.
Lone Ø: gør igen opmærksom på dette er en overgangsperiode og man arbejde flere
opgaver skal løses af frivillige. Hun byder derfor folk som vil hjælpe om at komme til
hende eller bestyrelsen?
Hans Henrik: Mener det kan være svært da frivillige ofte har arbejde og den nye skole
reform stille udfordringer. Han forklarer ligeledes at Skive er en mindre klub målt på
omsætning og de han mange flere frivillige af den ældre generation. Han mener ikke de

unge i dag har en anden opfattelse at lave foreningsarbejde. Han mener også at dem
som har tid og mulighed skal tilbyde deres hjælp.
Sonni: Føler sig ramt og søger opbakning til hans 20 timers ansættelse. Han vil kun
være en del af klubben hvis der er opbakning til ledelsen og ikke vil stå til mål for
nepotisme. Yderligere mener han ikke dette er samme stilling som Susanne varetog. Da
man har delt de sportslige opgaver og administrative opgaver netop for undgå en
person sidder med for meget magt.
Peter: hvem vil være kasser ? ingen siger ja
Der stemmes for forslaget . 25 for – 5 imod -10 stemmer hverken for eller imod
6. Valg til bestyrelsen.
Peter forklarer fremgangen.
Følgende er på valg: Formand, 2 bestyrelsesmedlemmer. Yderligere går Lone E af som
kasserer.
Formands valg:
Claus N: Jeg stiller kun op hvis der opbakning til mig, og der ikke er andre kandidaten.
Mads. Udtrykker sin opbakning til Claus
Claus vælges som formand
Alex: trækker sig fra bestyrelsen da han har fået tvillinger.
Lone S: meddeler at hun ikke søger genvalg.
Buster ønsker genvalg.
Steffen stiller op som økonomi ansvarlig og der gør Hans-Henrik også
Der ønskes skriftlig afstemning.
Hans-Henrik bliver valgt som økonomi ansvarlig.
Henrik Lau: trækker sig som kandidat til bestyrelsen men ønsker at sidde med i DHL
styrgruppen.
Mads Sjørslev og Anna Mikkelsen ønsker valg til bestyrelsen og Mads vælges for 1 år,
Buster og Anna vælges for 2 år
Andreas Lommer vælges som suppleant
Valg til revisor - Jane Lund og Anette Petersen bliver genvalgt
Lars Nielsen vælges revisor suppleant
7. EVT:
Steffen. Efterspørger en springer træner?
Claus N: forklarer at klubben leder og er i kontakt med Andreas Jeppesen. Men at det er
svært at finde springtrænere.
Lone S: beder om hjælp til oprydningen
Berit: råder bestyrelsen til at være meget skarpe på stilling betegnelsen og de ansatte.
Poul: onsdag aften er åbent klubhus hvor man kan komme og spise for 25 kr.
Emil: Efterspørger tirsdagsspisningen
Lars N: forklare om brugen af TE-arena (vores indendørshal)
Sandra: beklager sig over folk ikke lukker dørene i kælderen

Taj: ønsker at takke bestyrelsen for deres indsats og store arbejde i det forgangne år.
Claus N: takker Lone Sørensen og Alex Tesch for deres arbejde i bestyrelsen. Og Peter
takkes for sin rolle som dirigent.
Generalforsamling afsluttet.

