Generalforsamling Odense Atletik/OGF d. 9. februar 2016

1. Valg af dirigent
Erling Juul Hansen blev valgt som dirigent

2. Valg af stemmetællere
Rosa Pedersen og Jørgen Bendix

3. Bestyrelsens beretning
Hans-Henrik Grabe fremlagde en detaljeret oversigt over året der er gået. Den fulde
beretning kan læses på klubbens hjemmeside. 2015 bragte mange flotte resultater med
sig. Det er bestyrelsens opfattelse at der er en god stemning i klubben.
Dirigenten åbner for kommentarer:

Mogens Sørensen: Hvem laver statistikken
Grabe: Børsen laver for veteraner. Opdateringerne for senior sker kun sporadisk.

Leif Pedersen: Fremlægger brev fra Claus Børsen om veteranernes meget fine resultater i
løbet af året. Brevet vil blive vedlagt den fulde beretning på hjemmesiden.

René Pedersen: Fantastisk inspirerende at komme i vægtrummet og se hvordan der bliver
gået til træningen.

Taj Murmann: Kan det betale sig at betale stadion for retten til bandereklamer?
Grabe: I samarbejde med Niels Selck håber vi, at det vil være givtigt på den lange bane.

Leif: Efterlyser månedligt nyhedsbrev og årskalender.
Mads Sjørslev: Der mangler folk til at lave nyhedsbrevet
Anna Mikkelsen: Hvis nogen har lyst til at hjælpe med dette, så meld jer endelig!
Lone Østfeldt: Et kort sammendrag fra hjemmesiden er nok
Grabe: Opfordring til at alle tager billeder og skriver en kort tekst, når de ser noget
nyhedsværdigt. Vi vil bestræbe os på at lave en overordnet kalender.
Buster: Alle nyheder vil fremover komme på hjemmesiden
Andreas Jeppesen: Der vil blive lagt teasers på Facebook og fuld nyhed på hjemmesiden
fremover, så hjemmesiden kommer op i omdrejninger.

Bestyrelsens beretning bliver enstemmigt godkendt

4. Rasmus Jensen fremlægger regnskabet, som viser et pænt årsresultat. Regnskabet er
godkendt af revisionen
Dirigenten åbner for kommentarer:
Henrik Lau: Synes med henvisning til overskuddet, at klubben bør bruge flere penge.
Rasmus Jensen: Vi ønsker at have en opsparing, da vi i øjeblikket er afhængige af blot et
stort arrangement.
Lone Ø: Varelageret mangler at blive reguleret. Øvrige opklarende spørgsmål.
Leif: Ønsker en udspecificering af DHL
Rasmus: Giver de overordnede tal.
Lone Ø: Ønsker regnskabet på tryk til fremtidige generalforsamlinger.
Bestyrelsen tager dette til efterretning
Lone Ø: Vil der blive afsat penge til færdiggørelsen af tilbygningen på klubhuset?
Grabe: Ja, alt efter hvilket budget, hovedforeningen finder frem til, og hvordan
forhandlingerne falder ud.

Berit Jensen: Ønsker DHL-regnskabet udsendt, hvis muligt.
Bestyrelsen henviser til løbskontoret. Medlemmer er velkomne til at komme med denne
forespørgsel.
Leif: Foreslår at overskuddet bliver brugt på at give klubdragter til unge medlemmer.
Grabe: Forslaget vil blive taget op i bestyrelsen

Regnskabet er enstemmigt godkendt

Rasmus Jensen fremlægger budget

Henrik Lau: Ønsker penge sat af til Skole-OL
Andreas J: Der er ansat en praktikant, og der vil blive ansøgt ved puljer for at finde
penge til hjælpere
Leif: Spørgsmål om NM Masters budget.
Jensen: NM Masters er et separat budget.
Kort debat om, hvordan pengene skal bruges.
Bestyrelsen: Der skal opsættes vision og mål, så vi finder ud af hvad pengene skal bruges
på.
Dirigenten: Budgettet er forelagt forsamlingen.

5. Valg til bestyrelse:
Kasserer: Rasmus Jensen er genvalgt
Bestyrelsesmedlem: Buster Nielsen er genvalgt
Bestyrelsen: Mads Sjørslev udtræder. Der er ikke andre der stiller op. Posten efterlades
vakant, men generalforsamlingen giver bestyrelsen lov til at lade en kandidat indtræde,
hvis det skulle blive aktuelt. Indtil da overtager en af suppleanterne den vakante post.

Bestyrelsessuppleant: Andreas Lommer genvalgt
Bestyrelsessuppleant: Jørgen Halkjær stoppede i bestyrelsen i sommers. Steffen Mertov
foreslår Taj Murmann, som accepterer opstillingen. Taj er valgt.

6. Valg af revisorer:
Anette Pedersen og Jane Lund
Revisorsuppleant: Vakant

7. Evt.
Mads Sjørslev fremlægger klubtøj
En smule diskussion om blåt mod rødt klubtøj. Klubben har tænkt sig at fastholde det
røde look.

Dirigenten siger tak for en god og ordentlig generalforsamling.

