Referat - Bestyrelsesmøde 20/09 2016
Til stede: Anna, Andreas Jeppesen, Line, Andreas Lommer, Rasmus, Buster, Hans-Henrik Grabe
Fraværende: Taj Murmann
Referent: Anna Sofia Mikkelsen

Økonomi:
Jensen, det ser godt ud, det lover godt. Jeppesen har været god til at søge penge.
Jeppesen: det er vildt at se hvad det har gjort, at se på hvordan pengene bliver formyndet. Der er
kommet en bedre langsigtet plan.
I forhold til betaling til tilbygningen; der efterspørges betaling.
Line vil gerne bruge penge på kurser til ungdomstrænerne. - Hun har skrevet til DAF at vi vil være
værtsklub for børnetrænerkurset. Hvis vi kan samle 10, vil de gerne være med til det.
Jensen: finde en som fra generalforsamlingen kan komme ind, og være i ”lære” frem til 2018.
Status på at hyre en revisor ind -> en ekstern revisor - Grabe tager kontakt.
Indkøb:
Jeppesen, har fået et tilbud fra A-sport. Et godt et.
Nogle af de ting der er givet tilbud på; startblokke, rear-kick-maskine, rullemåtte til springere
Etablerer et ”gyngestativ” til stanghopperne, i arenaen.
Han skal have et møde med Hans-Ole, angående etableringen.
Lys i kastegården, bør sagtens kunne lade sig gøre.
Træer til svinget: bliver undersøgt.
Jeppesen sender en liste til H.O. og mødes i næste uge.
Grabe: foreslår køb af computer med Adobe- til billedredigering eller lignende.
Jeppesen, vi skal have opdatere flyer’en, da der er behov for at de unge som kommer i løbet af
ugen, får noget med hjem.
Buster: ser ikke at behovet er presserende.
Jensen: ser at vi kan promoveres via facebook og lignende. Atletikken er i et boom lige nu.
Grabe: hvor skal annoncerne poppe op?
Jensen: vi skal have fat i de folk som ikke vil spille fodbold, eller en anden sport.
Jeppesen: Vi skal være bedre til at tage fat i folk, når de er her - fra gymnasier og lignende.
Eksterne konsulenter
Jeppesen: Der kommer en DAF-konsulent på onsdag og giver en intro i det engelsk 3-6-5.
Grabe: foreslår eksterne konsulenter trækkes ind, til bl.a. ungdoms- og børnetræning.
Jensen: det skal gøres sammen med noget socialt.
Line: - evt. Skadeforebyggelse, kost og lignende
Jeppesen, vi skal ikke hive hvem som helst ind, men nogen kompetente.
Interne kurser og inspirationsaftner.
Spisning - hyre en udefra der kan stå for tirsdagsspisning. - Er good to go ! Evt gøre det mandag for
at ungdommerne kan komme med.

Decentral talentudvikling:
Grundlæggende træning, inspiration, hvor trænerne kan tage med.
Vi ser det som et udviklingspotentiale af den enkelte aktive.
Det bliver disciplintrænerne og ungdomstrænernes vurdering, af hvem der skal med.
Men vi mener at som udgangspunkt er det trænerne der skal trænes.
Dem som trænerne sender af sted, refundere vi halvdelen, vi har en forventning om at man såfremt
det er muligt, deltager man i alle samlinger.
Hvis de unge selv ønsker at betale må de gøre det.
Der er en forespørgsel for om hvorvidt vi kan have et center i Odense. Evt. Hvad der skal til, for at
vi kan have det.

Skole OL
8.-9.maj .
Det er med nye discipliner. - det kommer til at køre sideløbende.
Der er stor ros for alle de skole-ungdoms aktiviteter, der er sat i værk.
Det har skaffet flere til ungdomstræningen.
Jensen: Tænker at der skal strømlines de kommende år, for at sikre en kvalitet.
Udviklingsmøde Hovedafdelingen
En kort briefing fra klubudviklingsmødet.
Grabe foreslår en trænerhåndbog. Evt. Også en håndbog til aktive. Han skriver til Thomas fra
gymnastik, og Jeppesen og Line sætter sig og får lavet en atletik-udgave.
Line vil have et ”lege-katalog” til ungdomstrænerne. Det skal være aldersspecifikke lege samt
disciplin-. Hun foreslår en idrætspraktikant, som kan stå for udformningen og afprøvningen af dette,
samt gå ind i nogle af skole-træningstimerne. - Line kan evt. stå for et oplæg i aktivitetsudvikling/
tilpasning.
Jeppesen- en fælles OGF-dag, med fremvisning/åbenthusdag, og fest efterfølgende.

Praktikanter
Skal sende et oplæg ud til uge 43. Line og Jeppesen står for at formuler og udsende denne.
Vision og mål
Vision:
Odense Atletik/OGF vil være anerkendt, attraktiv og den førende forening for atletikudøvere i
region Syddanmark.
Odense Atletik/OGF vil være en af de velkendte og fortrukne foreninger som udbyder atletik som
en af de mest attraktive aktiviteter i Odense Kommune.
Mål:

Top 3 i Danmark, på samtlige parametre-discipliner.
Vi ønsker at øge vores medlemstal med 30.
80% af Odense kommunes folkeskoler skal være berørt
Værdier:
I Odense Atletik/ OGF undervises børn, unge og voksne i atletik, med kvalitet af dygtige trænere.
Der afholdes få, men velgennemførte arrangementer.
Foreningen stræber efter høj tilfredshed hos medlemmerne, i alle aldre, både i bredden og eliten.
Trivsel og udvikling er kerneværdier for udøvere, trænere og bestyrelsen.
Vi vil facilitere frivilligheden som skal være fundamentet i vores forening.

Status på klubudvikling:
Grabe tager fat i Thomas Bøgh, angående klubudvikling.
Jensen, Buster, Grabe, Line og Jeppesen tager til Atletikkens Årsfest.
Elitepolitikken - Buster indkalder i denne uge.
Jeppesen arbejder med Odense Makers om gadestævner i Odense.
Skal der ansattes en administrativ slave?
Ny webmaster.

Til næste møde 8 neovember kl. 19.00 i klubhuset
Hvert bestyrelsesmedlem overvejer sin position og ansvarsområder i bestyrelsen.
Vi overvejer hvad vi ønsker Jeppesen skal lave fremadrettet.

