Generalforsamling Odense Atletik/OGF d. 7. februar 2017
1. Valg af dirigent: Erling Juul Hansen.
2. Valg af stemmetællere: Finn Malchau og Mogens Sørensen.
3. Bestyrelsens beretning: Ved formand Hans Henrik Grabe. Inklusiv fremhævelse af forskellige præstationer i
årets løb, takketale til forskellige personer og fremlæggelse af overbliksbillede - "Mønsterklubanalyse".
Beretningen er enstemmigt godkendt. Den kan læses på klubbens hjemmeside.
4. Fremlæggelse af regnskab: Ved kasserer Rasmus Jensen.
Kommentarer fra kassereren: DHL i 2016 gav pænt overskud på 1,8 mill. (1,6 mill. i 2015).
Årets overskud 479.550 kr.
Hans Henrik Grabe fortæller lidt om kassebeholdning og formue: "Tommelfingerregel" - Man bør have en
kassebeholdning, der kan holde en klub kørende i et år.
Regnskabet er enstemmigt godkendt.
5. Indkomne forslag: Ingen.

6. Valg til bestyrelsen:
Formand: Genvalg til Hans Henrik Grabe.
Taj Murmann blev suppleant sidste år men trådte ind i bestyrelsen på den vakante plads. Han ønsker at blive
suppleant igen.
Anna Mikkelsen træder ligeledes ud af bestyrelsen.
Forslag til bestyrelsen: Marie Raun Knudsen, Sandra Christensen og Michael Mertov.
Valgt til bestyrelsen: Marie Raun Knudsen og Sandra Christensen.
Suppleanter til bestyrelsen: Patricia Deleuran og Taj Murmann er valgt.
Revisorer: Annette Pedersen og Jane Lund er valgt.
Revisorsuppleant: Klaus Winther.

7. Eventuelt:
Rasmus: Angående DHL har Andreas, Rasmus og Steffen snakket om, at der skal sættes penge til side af overskuddet.
Der vil blive lavet Navneliste med hjælpere til DHL og Eventyrløbet, hvor man forventer at alle hjælper til i minimum
to dage. Ellers bliver der egenbetaling til stævner, behandling, træning, transport med mere, til dem der ikke yder
hjælp ved arrangementerne.
Andreas Lommer laver arbejdsgruppe.
Omkring udgifter der skal dækkes ved udlæg. Bilag skal være rigtig udfyldt med beløb og underskrift. Ingen bilag
modtages efter 20. december.
Taj: Det lyder ret skrapt og det er også meningen. Det er så ærgerligt, at folk ikke møder op til DHL. Pakkeaftener og
dage tæller med.

Claus J.: Ungdomsmedlemmer og deres forældre bør også involveres.
Line svarer: Dette vil også ske fremadrettet.
Anna M.: Bakker op om det der er sagt om DHL. Der er så hyggeligt derude, men sidste år blev der en ubehagelig
stemning fordi man blev svigtet fra hjælpere. De der var der bar en kæmpe byrde. Nogle havde foreslået at hæve
kontingentet, men er det det vi ønsker i denne klub? Mønsteranalysen viser, at vi har muligheden for at løfte sådan
en opgave i fællesskab.
Rene: Foreslår at der bliver lavet lister og og bakker op omkring det.
Steffen: Der var lister og det gik bare ikke så godt.
Marie: Man kan motivere og engagere og arbejde på at få det solgt som en god oplevelse.
Taj: Enig med Marie. Hvordan motiverer vi i stedet for at straffe.
Andreas: Italesæt hvor god en oplevelse det er (eks. Valdemar m. familie)
Finn: Masters-møde onsdag, laver udvalg til at skaffe frivillige.
Johs.: Hvordan finder man listen?
Rasmus: Det er rigtig fedt at være ungdomstræner. Sjovt at se udvikling ved dem man har trænet.
Mød endelig op eller sig til hvis man har lyst til at prøve kræfter med at være træner.
Grabe: Tak til alle der kom til generalforsamlingen. Tak til Michael for interessen.
Opfordring til at møde op til hovedforeningens generalforsamling den 23. februar kl. 19.
Tak til Andreas og Anna for arbejdet i bestyrelsen og tak til dirigenten.
Andreas: Der ønskes hjælp til Skole-OL 8.-9. maj.
Forsøger at lave et stævneudvalg, hvis nogen har lyst til den slags arbejde.
Der er en lille gave til alle fremmødte. Prøvepakke på kosttilskud. DAF har lavet et samarbejde med det firma der
står bag.
Referent: Berit Jensen
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