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Bestyrelsesmødereferater for Odense Atletik/OGF

Referat – 28. juni 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, Line Lykkehøj,
Sandra Christensen, Buster Nielsen,
Hans-Henrik Grabe
Fravær: Taj Murmann, Marie Knudsen,
Patricia Deleuran
Mødeindkalder: Formanden
Mødereferat: Grabe

#

Punkt fra dagsorden

Beslutning

Opfølgning fra sidste møde

Der laves en kort opsummering af det foregående referat.

2

Økonomi

Økonomien kører efter planen. Der er modtaget
kontigent indbetalinger.

3

Ungdom

Line har sendt mail ud til skoler om de vil købe
vores “lege-katalog”.
Flyers til skolers undervisere for at lave kursus.
Der er enighed om at lave et “pilot-kursus først”
- hvor der testes om underviserne finder et atletik-kursus relevant og spændende.

Ansvarlig
&
deadline

Opfyldt
(dato &
ansvarlig)

Line

Klubbens børn og unge har fået besked om at
hjælpe til DHL-stafetten.
Der er talt med ungdomsudvalget om en tur for
klubbens unge til efterårsferien. Det er på idé
stadiet.
Børn og unge i klubben for info om dette i midten af august - turen afhænger af støtte fra forældrene.
Der skal indkøbes nye ATK bøger… vi køber 3 af
hver til at stille i klubhuset.
4

VUS Göteborg
(Världsungdomsspelen)

Aug

ASAP

vi sender 19 personer afsted til Nordens største
atletikstævne dagen
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5

SportHouse – klubudvikling

Skelettet for organisationen er opbygget og nu
skal der til at udfyldes konkrete opgaver.
Der er lavet kommissorier til de forskellige udvalg.
Der har allerede været et møde med Henning
Hansen - det er gået rigtig godt og vi er positive
overfor det skub vi får.

6

Evaluering af DT-runden

Den har været evalueret i stævneudvalget - generelt synes de det var gået godt. Vi skal optimere på hjælpe-roller og få fordelt opgaverne
bedre.
Vi vil gerne byde ind på DT-finalen 2017.
Hjælpere der vil være til rådighed ved stævner og den kommende DT-finale kan kontakte Andreas Jeppesen :-)

7

Træningslejr

Turen er søsat - venter på endelig bekræftelse
fra hotellet.

8

Events 2018

Royal Run er blevet offentliggjort - vi er
arrangør.
Det bliver afholdt den 21. maj 2018.
Klubben tilkendegiver overfor Dansk Atletik
Forbund at vi vil gerne arrangere følgende
stævner:
- DM-senior 2018 og 2020
- Inde DM i 2019 og 2020
- DM i Kaste 5-kamp i 2018
- NMU23 i 2020

9

Sommerfest
16. september

Invitationer sendes ud 29/6-’17

10

Planlægning generelt

Vi skal være bedre til at planlægge og strukturere.
Vi skal være forberedte på de stævner og ture vi
deltager i og de stævner vi arrangerer mv.

Line &
Sandra

Klubbens medlemmer bør komme med feedback
og skrive historier, så vi kan få fortalt om de
oplevelser vi har.
TIL HJEMMESIDE - Send historierne til Andreas
Jeppsen og Line Lykkehøj.
TIL FACEBOOK - Send til Marie Raun og Grabe
11

Skole/Klub-samarbejde status

Andreas har haft møde med Allan Poulsen atletik og cykelskolen udvider deres samarbejde.
Det kører virkelig godt. Der er stor efterspørgsel.

12

Forældre engagement i
klubben

Vi har brug for jer forældre i klubben!!!

13

Kommende arrangementer

29. august kl. 19 - der holdes oplæg om ATK i
klubben
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14

Praktisk

Buster gerne være modtager på tilmeldinger til
DM i kastemangekamp.
Der indkøbes skabe med lås til værdiopbevaring.
To årlige fælles oprydningsdage i vægtrummet,
arenaen og redskabsrummet - én i oktober og
én i april.
7. oktober 2017 - forårets oprydning fastsættes
den 7. oktober.

praktisk [fortsat…]

Andreas skal have et møde med en praktikant fra SDU idræt.
Han har tilkendegivet interesse for at undersøge
strukturen og kulturen i klubben omkring talentudvikling. Vi ser på hvad det bliver…
Stævneudvalget afholder mine-stævne på stadion i juli
- fredag den 14. juli
- fredag den 21. juli
der er grilles efter stævne med hygge…

15

Sæsonen 2017

Der er gode resultater fra klubbens atleter begge DT-hold er i finalen.
Der er godt gang i træningsgrupperne - særligt
mellem/lang udmærker sig.

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 8. august 2017

Stadionvej 43 i klubhuset

Kl. 19:00 den 5. september 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)

til
til
til
til

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

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