onsdag den 27. januar 2016

Bestyrelsesmøde - onsdag den 27. jan kl. 19:00
Deltagere: Hans-Henrik (formanden og referent), Buster
(Næstformanden), Rasmus (Kasserer), Mads, Andreas Lommer, Anna,
Steffen Mertov (fra ungdomsafdelingen),
Andreas Jeppesen (Sport- og Udviklingschef; ikke bestyrelsesmedlem)

Nyt punkt, Økonomi:
Bogføring er godkendt.
Der mangler visioner og mål, der kan ligge til grunde for budget for 2016. Det
foreslås at budget for 2016 tager udgangspunkt i faste udgifter og det regnskab
der er blevet godkendt for 2015. Det ønskes fra økonomiudvalget, at der
opsættes en opsparingskonto, som der tilføjes et passende beløb til løbende
(medregnes i budget).
Nyt punkt, Ungdomsafdelingen v. Steffen Mertov:
Opdatering på den nye træningsstruktur:
Ungdomstrænerestaben er tynd. Steffen Mertov må muligvis trappe ned på
arbejdsmængden grundet ny jobsituation.
15-19 årige gruppens nye struktur fungerer godt. 12-15 årige gruppe mangler
disciplinspecifik træning, grundet de ikke er aktive i hovedgrupperne. Det foreslås
at rykke træningen tilbage til mandag/onsdag og gøre fredag valgfri, samt
opfordre til det sociale ved fredagstræningen. Problemstillingen er, at
trænerstaben er tynd mandag.
Konlussion: Der mangler trænere til ungdomsafdelingen, forældre, atleter,
seniortrænere, praktikanter og lign. kan bruges.
Nyt punkt, Skole OL:
Staben var meget presset sidste år, og det er blevet foreslået fra Marcus Noer, at
4-7 klasse deles op over 2 dage og/eller af bestyrelsen, at dagen forlænges. Der
skal være begrænsing på deltagerantal. Der skal findes flere hjælpere i år.
Lærernes primære opgave er, at guide eleverne til de rigtige discipliner og
opretholde ro og orden. Det overvejes at tildele kompensation til hjælperne, dette
undersøges nærmere.
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Nyt punkt, SommerCamps:
Der skal sættes gang i processen, så vi i år kan være ude i rette tide. Det foreslås
at holde 1 uges camp hvor man er primært tilknyttet en specialiseringscamp, men
samtidig får et indblik i atletikkens andre discipliner. Markedsføring drives af
specialiseringen.
Nordiske Masters
Det kører!
DHL
Depecherne er blevet sorteret.
SDU idræt praktikdag
Vi har fået én praktikant alligevel.
Trænerkontrakter for 2016 (og attester fra politiet)
De fleste trænere er kommet under kontrakt, men der mangler stadig et par
stykker.
Forældre/barn-atletik
Martin Grønne, Toke, Andreas Land - de opstarter (Patricia kommer på senere)
Kontigentet er det samme som ungdomsmedlemskab - 625,-kr./halvår
Der ventes på en airtrack, som er blevet bestilt. Opstart forventes snarest.
Udstyr der skal købes
Airtrack er bestilt.

- Ca. 11.000 kr for håndvægte fra 27,5 kg til 50 kg. Steffen Mertov har fået grønt
lys.

- Dubber er blevet bestilt, har ikke modtaget faktura.
Elitekoncept
Udkast til revurderet tilskudsregler er blevet lagt frem og godkendt.
OAs Vision & Mål
Der skal udformes og formuleres mål og visioner for klubben - hvor vil vi satse og
udvikle klubben
Vores primære fokus er atletikkens klassiske discipliner.
Vi ønsker at fremme interessen for atletikken blandt børn og unge
Fastholdelse af ungdommer til senior atleter
Skabe hele mennesker gennem sport, sociale arrangementer og fællesskab
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Ansvar for sig selv og ansvar for andre… én for alle og alle for én!
(Der skal skrives mere… Grabe skriver sammen med Andreas)
Tilføjelse pr. 27/1: Vi, som bestyrelse, kommer med et udkast til visioner og mål
og fremlægger til generalforsamlingen.
I Odense Atletik vil vi fokusere på atletikkens klassiske discipliner. Vi vil arbejde
imod at fremme interessen for atletik i lokalområderne, men også på landsplan.
Vi, som klub, ønsker at skabe hele mennesker igennem atletik, sociale
arrangementer og fællesskab. I Odense Atletik ønsker vi at medlemmerne tager
ansvar for sig selv, men også for hinanden. Dette skal bære klubben fra
ungdomsafdeling og frem igennem seniorårene, både i bredden og eliten.
Mål:

- Vi, i Odense Atletik, har en ambition om at være i toppen til
Danmarksturneringer for både ungdom og senior.

- Vi, i Odense Atletik, ønsker at øge medlemstallet år til år.
- Vi, i Odense Atletik, ønsker at opretholde en fornuftigt økonomisk balance
imellem indtægter og udgifter.

- Vi, i Odense Atletik, ønsker, at en større bredde deltager i det frivillige arbejde.
Odense Atletiks 7 leveregler
- en stærk samlet forening i samme retning
1. Tør fejle og indrømme fejl
2. Kender sin forening - er i "maskinrummet"
3. Tager ansvar for sin forening
4. Siger tingene klart som de er - på en venlig måde
5. Det stærkeste hold til foreningen opgaver - deltag og være med
6. Sund fornuft skal altid sejre - input fra alle til bestyrelsen
7. Det skal være sjovt at være i foreningen

Advisory board
Mødet er holdt. Det gik godt!
Elitekoncept
Tilføjelse pr. 27/1: Der skal nedsættes et nyt eliteudvalg, som kan vurdere
forslaget. Forslaget er godkendt af bestyrelsen.
Oprydning i rum
Steffen Mertov og Andreas Jeppesen har gjort det. Depotet trænger til en oprydning.
Klubtøj
Vi har ikke fået priser, men der er kommet prøvestørrelser. Når priserne er kommet,
lægger vi op til en prøvedag og bestillingsdato.
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Det gamle træningstøj doneres til et godt formål. Mads Sjørslev tager kontakt til
sin far vedrørende et projekt der kunne skabes omkring det.
Indkommende forslag Leif Møller
Forslagene blev behandlet af bestyrelsen og der vendes snarest tilbage til Leif.
Eventuelt
Der skal opstartes et marketingsudvalg til promovering af klubben.
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