Bestyrelsesmødereferater for Odense Atletik/OGF

Referat – 23. maj 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,
Line Lykkehøj, Marie Knudsen,
Sandra Christensen, Buster Nielsen,
Hans-Henrik Grabe, Taj Murmann
Mødeindkalder: Formanden
Mødereferat: Grabe

#

Punkt fra dagsorden

Beslutning

3

Økonomi

Økonomien ser fornuftig ud…

4

Ungdom

Der er kommet flere til :-)
Lege-kataloget bruges og anvendes :-)
Vi vil gerne arrangere en tur for klubbens unge til
efterårsferien. Projektet er stadig på tegnebrættet.
Der skal indkøbes nye ATK bøger… vi køber 3 af
hver til at stille i klubhuset.

VUS Göteborg
(Världsungdomsspelen)

Line står for at lave invitation - pris: 900,-kr.
Der er deadline til tilmelding den 26. maj.
Minimum for deltagelse: 14år+ samt stævneerfaring og godkendt af træner.

SportHouse – klubudvikling

Der har allerede været et møde med Henning
Hoffmann - det er gået rigtig godt og vi er positive overfor det skub vi får.

5

Evaluering af DT-runden
(orientering) - evt næste år

Ansvarlig &
deadline

Opfyldt
(dato &
ansvarlig)

Der har været udtrykt generel tilfredshed med
stævnet.
Vi skal være bedre til at kommunikere til klubbens medlemmer om hvad der skal hjælpes med,
omfanget og hvad der kræves…
Vi skal høre med stævneudvalget om vi er klar på
at gøre det igen.

Træningslejr (beslutning)

Vi skal have nogen fra klubben til at tage teten
for at kunne arrangere træningslejeren.

Skole OL (orientering)

Det gik super godt og mange skoler var meget
glade for at deltage.
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Events 2018

Der er nye ting på tegnebrættet i forhold til
arrangementer i 2018

Sommerfest
16. september

En hel dag med træning om morgenen…
Der er bevilliget penge til arrangementet.
Der kommer en indbydelse ud.

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

Sted

Kl. 19:00 den 28. juni 2017

Stadionvej 43 i klubhuset

Kl. 19:00 den 8. august 2017

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 hammerkasterne
Indkøb af rekvisitter og redskaber (sammen med Jensen)

til
til
til
til

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

Klubansatte; rolle & ansvarsområder

Navn – rolle – kontakt info

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