Bestyrelsesmødereferater for Odense Atletik/OGF

Referat – 28. februar 2017

Bestyrelsesmøde for Odense Atletik/OGF
Formål med mødet: Planlægning, opfølgning og drøftelser af tiltag og aktiviteter i OA/OGF
Tid: 19:00Sted: OGFs klubhus, Stadionvej 43,
DK-5200 Odense V

Mødedeltagere: Andreas Jeppesen, Rasmus
Jensen, Patricia Deleuran, Marie Knudsen,
Line Lykkehøj, Sandra Christensen, Buster
Nielsen, Finn Malchau, Hans-Henrik Grabe,
Taj Murmann
Mødeindkalder: Formanden
Mødereferat: Grabe

#

1

Punkt fra dagsorden

Konstituering af bestyrelsen

Beslutning

Ansvarlig &
deadline

Opfyldt
(dato og
ansvarli
g)

Buster vælges som næstformand – roller fordeles
til diverse b-medlemmer

Alle i
bestyrelse

28/2
2017

Der er fordelt ansvarsområder til diverse
bestyrelsesmedlemmer, hvor deres
ansvarsområder er nedskrevet.
2

Indkommen post

Se diverse følgende punkter…

3

Slå EM-masters op på
hjemmesiden

Stævnetilmelding slår Buster op.
Andreas slår generelle nyheder op på
hjemmesiden.
Generelt kan Masters atleterne sende indhold til
Andreas – de kan udpege en ansvarlig.
Derefter vil Andreas uploade nyheden

Buster
begynder
5/3-’17

4

13. juni – Masters holdkamp
Besked til Knud Høyer senest
1. marts 2017

Stævnet klarer Finn stævnet selv.
Finn giver informationer på at vi holder stævnet og
hjælpe med at finde hjælpere.

Finn
ASAP

5

Mande-stævne; udvalgte
øvelser på stadion

Masters-udvalget tager sig af dette stævne.

Grabe
skriver
beslutning til
Finn

Fast sats på startpenge til
halv-marathon.

Vi undersøger rammerne for at komme med et
konkret udspil.

6

Hvis masters atleterne selv tager hånd om
stævnet, så afholder vi gerne stævnet.

Bemærkning:
Generelt i klubben, så skal medlemmerne have
godkendt deres deltagelse af deres nærmeste
træner i klubben.

Buster tager
henvendelse
til Henrik
Lau
5/3-’17
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7

Træningslejre 2017

Medlemmerne kan komme til bestyrelsen for at
dele forslag om ture og træningslejre – Buster
Nielsen er kontaktperson på dette område.

8

Tur til Etape Bornholm 2017

Der skal tages kontakt til Sonni omkring yderligere
detaljer.
Der kan helt sikkert ikke gives underskudsgaranti.
Vi vil gene høre yderligere rundt i klubben om hvad
der er stemning for mht. træningslejr anno 2017

Andreas
kontakter
diverse desangående

9

Kommunikation om nyheder i
klubben

Klubbens medlemmer opfordres til at sende deres
historier og billeder til Marie Knudsen og Grabe,
som vil sørge for at de kommer på web og sociale
medier.

Til alle
medlemmer

10

Wilson Kipketer til Odense

Den 18. april kommer Wilson – han vil gerne
deltage i træningen. Derefter vil han gerne holde
et oplæg om hans liv som eliteudøver, hans
træning, projekter i Kenya.

Grabe &
Andreas
melder ud til
klubben
ASAP

11

Klubtøj

Der afholdes møde med addidas og intersport i
løbet af den kommende uge.

Andreas

12

Fotograf til klubben

Andreas og Taj kigger på alternativer – pris og
omfang af arbejde.

Taj &
Andreas

13

Wilke
(undersøgelse af klubben)

Grabe tager fat på Wilke for at komme frem til et
tilbud der svarer til vores behov.

Grabe
3/3-’17

14

SportHouse – klubudvikling

Vi skal have et konkret tilbud om det videre forløb.
Grabe tager fat på Henning for at tale detaljer om
fremtiden og hvilken proces vi vil indgå.

Grabe
3/3-’17

15

Økonomi status

Blev fremlagt til generalforsamlingen.
Økonomien vil blive kørt som i 2016

Jensen

16

Tilskud fra kommunen

Vi har fået tilskud fra kommunen til at køre
aktiviteter.
Både til Skole OL, cykelskole mv. fra idrætspuljen.
Der er stor efterspørgslen – men vi leverer
kvalitet, så derfor har kommunen prioriteret os.

Andreas

17

Trænerkursus

Ungdomstrænerne skal på kurser, der ydes tilskud
til kurset og ophold.

Line

18

Børneattester

Vi dokumenterer hermed at vi har attester på
følgende personer:
Sebastian Sonny, Patricia Klokker, Robin Swann,
Johanne Pedersen, Lene Dalgaard, Steffen Mertov,
Rasmus Jensen, Sandra Christensen, Elisabeth
Dorche, Peter Gerner, Hans-Henrik Grabe,
Lars Nielsen, Martin de Almeida
Derudover indhentes der nye på de nuværende
trænere

19

Rekruttering af trænere

Line er i gang med at finde nye trænere

Line
Igang

20

Intern kursus i vægtløftning

Grabe tager kontakt til VK Kono v/Mads Held

Grabe
5/3-´17

’
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Der føres beslutningsreferater på bestyrelsesmøder. For at kunne følge opfyldning af beslutningerne skal
der sættes ansvarlig på, og det skal registreres, når beslutningen er gennemført.

Plan for kommende bestyrelsesmøder
Tid
Kl. 19:00 den 28. marts 2017
Kl. 19:00 den 25. april 2017

Sted
Stadionvej 43 i klubhuset
Stadionvej 43 i klubhuset

Roller & ansvarsområder i bestyrelsen
Navn – rolle – kontakt info

Primære ansvarsområder

Formand Hans-Henrik Grabe
6074 2167 - hhgrabe@yahoo.dk

Kontakt
Kontakt
Kontakt
Kontakt

Næstformand Buster Ådahl Damsted Nielsen
2371 6193 - buster.aadahl@gmail.com

Eliteudvalget og Træningslejr (gruppe af disciplintrænere)
Tilmelding til stævner
Kontakt til hovedforeningen (hvis formanden ikke er ledig)

Kasserer Rasmus Jensen
2142 4084 - rasmusfranorden@hotmail.com

Økonomi, Kontakt til sprinterne
Indkøb af rekvisitter og redskaber (sammen med Taj)

B-medlem Sandra Christensen – 2713 6231
Sandrachristensen10@gmail.com

Kontakt til stangspringerne
Sociale/Fest-udvalget

B-medlem Marie Raun Knudsen – 4090 9110
mthogersen@hotmail.com

Kontakt til mellem/langdistance løberne
Kontakt til info, web og sociale medier om klubben (m. Grabe

Suppleant Patricia K. Deleuran – 2890 3323
patriciadeleuran@gmai.com

Kontakt til højde, længde, trespring
Ungdomsudvalget

Suppleant Taj Murmann – 3177 1869
murmannhamr@gmail.com

Kontakt til kasterne
Indkøb af rekvisitter og redskaber (sammen med Jensen)

til
til
til
til

masters atleterne (deres udvalg; Finn Malchau)
info, web og sociale medier om klubben (m. Marie)
Advisory board
hovedforeningen

Klubansatte; rolle & ansvarsområder

Navn – rolle – kontakt info

Primære ansvarsområder

Event- & Udviklingschef Andreas Jeppsen
6055 7507 – jeppesen.atletik@ogf.dk

Udvikling og Events, Skole OL, Skole/Klub-samarbejde –
Prioriteringsliste fra stillingsbetegnelse
Kontakt til Racerunning
Stævneudvalget

Ungdomskoordinator Line Lykkehøj Albertsen
2024 6585 – ungdom.atletik@ogf.dk

Ungdom, Skole/Klub-samarbejde, udvikling af ungdomstrænere
Kontakt til børn, ungdom og forældre
Fokus på forældre

Vejledning:
Hvis du har en specifik henvendelse til bestyrelsen, så kan der ses ud fra ovenstående, hvem der er den primære
ansvarlige for de givne områder.
VIGTIGT angående nyheder, artikler, billeder mv.
Hvis du har artikler eller nyheder der skal på nettet eller de sociale medier – så bedes du sende billeder og nyheden til
én af følgende: Grabe, Andreas eller Marie (se mail fra ovenstående)
På den måde sikrer vi at det kommer på hjemmesiden, facebook-siden (fremfor facebook-gruppen), da dette vil skabe
mere opmærksomhed til klubben.
Facebook-gruppen ”Odense Atletik” børn primært bruges til interne ting.
Når vi sørger for at få billeder mv. på facebook-siden, så vil ”likes” og ”delinger” være et redskab til at få gjort
opmærksom på vores klub og vores aktiviteter.
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