Bestyrelsesmødereferater for Odense Atletik/OGF

Referat

Bestyrelsesmøde for Odense Atletik/OGF
Formål med mødet: Planlægning, opfølgning og drøftelser af tiltag og aktiviteter i OA/OGF
Dato: 05/09-17

Mødedeltagere: Andreas Jeppesen, Buster
Nielsen, Line Lykkehøj, Sandra Christensen,
Taj Murmann og Rasmus Jensen

Tid: kl. 19:30
Sted: OGFs klubhus, Stadionvej 43,

Mødeindkalder: Formanden

DK-5200 Odense V

Mødereferat: Rasmus Jensen
Afbud: Marie knudsen

#

Punkt fra dagsorden

1

Økonomi:

2

Ungdom:

Beslutning

Ansvarlig
og
deadline

Opfyldt
(dato og
ansvarlig)

Normal status. Ingen udsving.

-

-

-

-

Line har modtaget nogle henvendelser
ift. Lege-kataloget.
Line og Nanna har været ude ved
skolerne, og snakket med dem. Positiv
tilbagemelding.
DAF har kataloget liggende, og ønsker
et kursus i emnet.
Vi planlægger at gå større med det, og
få det bredt ud til flere skoler og
klubber.
Mange gode hjælpere fra
ungdomsgruppen til DHL. Der blev
hurtigt pakket færdigt om mandagen. Vi
vil muligvis starte ungdomstræningen
lidt før næste år, for at kunne minde
ungdommerne om det lidt før.
Klubturen for de unge arbejdes der på af
Steffen. Den vil muligvis ikke komme til
efterårsferien, men evt. en af de andre
”ferier”.
Der er endnu ikke købt ATK-bøger til
klubhuset, men de snarest muligt.
Ungdomsstævnerne i 2017 er gået godt,
men der er for få deltagere. LM var et
rigtig godt stævne, der bød på
oplevelser og sociale oplevelser. Vi
satser på at få flere med til næste år.
Tidligere promovering og invitation i
hånden.
Rigtig mange nye ungdommer efter
opstarten efter sommerferien.
Flere ungdomstrænere, puslespillet er så
småt ved at komme på plads.
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-

Line har mere tid til at ”small-talke” med
forældre.
VUS var en god tur, og der var mange
der havde deres debut i udlandet.
Line kommer på DIF seminar senere i
år.

3

Danmarksturneringen:

Vi har fået DT-finalen. Læs mere nedenunder.

4

Træningslejr:

Træningslejren blev søsat for sent, dette
resulterede i få deltagere. Vi vil være i bedre tid
næste år, ogt finde en ansvarlig langt tidligere

5

Events 2018:

Vi har fået DM i 2018, vi afventer stadig de andre
vi har vist interesse for.

6

Atletikcampen 2017:

-

7

Planlægning generelt:

-

8

Skole-/klubsamarbejdet:

9

Forældre engagement:

Få deltagere (10). Mange var på ferie i
uge 30, vi vil melde ud meget tidligere.
Vi flytter den muligvis til uge 28.
Vi skal have mange flere deltagere til
næste år. En mulig ”smertegrænse” på
20 deltagere.
Vi arbejder stadig på dette punkt. Og
ønsker at blive bedre til planlægning og
koordinering.
Vi vil gerne have flere nyheder på
hjemmesiden.

Det har været en kæmpe succes. Dette resulterer
i at Andreas og Line er blevet presset på tiden. Vi
arbejder på en løsning.
-

Der var flere forældre der mødte op til
DHL og hjalp, hertil er vi meget
taknemmelige.
Vi arbejder på en facebook-gruppe for
forældre og Line

10

Klub-arrangementer:

-

ATK oplægget er afholdt. Få deltagere.
Diamond league aften er afholdt. Lige
under 50 deltagere, og gratis pizza til
folket. Der var god stemning, og vi
ønsker gerne flere af disse næste
sæson. Der var også mange unge
deltagere. (Pizza sælger).

11

Praktisk:

-

Skabe til værdiopbevaring er ankommet.
De bliver sat op snarest muligt.
Ift. oprydnings-/rengøringsdagen den 7.
oktober vil der snart komme
”invitationer” ud. Sandra sørger for at
skrive invitation.
Mødet med praktikant er afholdt, men
praktikanten modtog et andet tilbud,
som han tog imod.
Ministævnerne har været en succes, og
der var god stemning både før og efter
stævnerne.

-

-

12

Klubudvikling:

-

Vi har møde på torsdag d.7 ift.
elitearbejdet. Vi er klar til at afholde
dette.
Der er også et møde på tirsdag d.12.
Mødet omhandler
kommunikationsstrategi og
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fastholdelses- og rekrutteringsstrategi.
Vi mangler stadig at blive klar til dette
møde
13

Danmarksmesterskaber:

-

Store DM er afholdt. Turen blev godt
afholdt, og vi er på vej frem ad ift.
sidste år.
DM ungdom var hyggeligt, og det har
været en tur med fokus på det sociale.

14

DHL:

Der var rigtig mange hjælpere fra klubben. Det
er vi meget taknemmelige over. Der var en
fantastisk stemning, og frivilligheden viste sig fra
sin bedste side.

15

Hjælperlisten:

Denne er stadig i gang med at blive udarbejdet.

16

Klubtøj:

-

17

Evt.

Aftalen med Adidas udløber pr.
31.12.2017. Vi arbejder på at finde en
samarbejdspartner fremover.
Vi har pr. dags dato kommunikation
med Adidas, Puma, Fit4Run og Trim-tex.

-

Redaktionsudvalg:
Vi er åbne overfor dette forslag, men vi
har pt. ikke frivillig arbejdskapacitet til,
at få sådan et op at stå.

-

DT-finalen:
Banquetten er så småt på plads. Det
tegner til at blive det største sociale
arrangement i Dansk Atletik i år.

-

Klubmøde:
Vi inviterer til klubmøde i den
kommende tid, hvor vi vil fortælle
klubbens medlemmer om, hvad der
rører på 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
12/10-17 kl. 19:30
14/11-17 kl. 19:30

Sted
Stadionvej 43, 5200 Odense V
Stadionvej 43, 5200 Odense V

Roller & ansvarsområder i bestyrelsen

Navn – rolle – kontakt info

Primære ansvarsområder

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

Kontakt til masters atleterne (deres udvalg)
Kontakt til info, web og sociale medier om klubben (m. Marie) Kontakt til
Advisory board Kontakt til hovedforeningen
Eliteudvalget og Træningslejr (gruppe af disciplintrænere) Tilmelding til
stævner
Kontakt til hovedforeningen (hvis formanden ikke er ledig)
Økonomi, Kontakt til sprinterne

Buster Ådahl Damsted Nielsen – 2371 6193
buster.aadahl@gmail.com
Kasserer Rasmus Jensen – 2142 4084
rasmusfranorden@hotmail.com

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
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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, Kontakt til
Racerunning og 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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