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: 14/11-2017

Mødedeltagere: Buster Nielsen, Rasmus
Jensen, Marie Knudsen, Taj Murmann,
Andreas Jeppesen, Line Lykkehøj, Belinda
Andersen og Sandra Christensen (HansHenrik med over mail.)

Tid: kl. 19:30
Sted: OGFs klubhus, Stadionvej 43,
DK-5200 Odense V

Mødeindkalder: Formanden
Mødereferat: Sandra Christensen
Afbud:

#

1

Punkt fra dagsorden

Opfølgning på sidste referat

Beslutning

Ansvarlig
og
deadline

Arrangementer 2018
•
Sportslørdag (20 jan)
•
Der arbejdes på et par indendørs
stævner: Evt. Fredags stævner
indendørs (12. Jan, 9.feb) samt
Nålestævne DGI (marts)
•
Skole OL (30. April, 1. Maj)
•
Åbningsstævne (1. Maj)
•
Eventyrløbet (10.maj)
•
Royal Run (21. Maj)
•
Fredags stævne (maj)
•
Fredags stævne (juni)
•
Mastersholdkamp (juni)
•
Fredags stævne (2x juli)
•
DHL (uge 33)
•
Fredags stævne (august)
•
DM 2018 (25.26 august)

AJ

•

Opfyldt
(dato og
ansvarlig)

Stævneudvalget har fået tilgang af 4
nye, der har lyst til at give en hånd
med.

Tirsdagsspisning
•
Godt arrangement med god opbakning
med 35 tilmeldte.
•
Vi fortsætter med tirsdagsspisning hver
2. tirsdag året ud hvorefter det vendes i
bestyrelsen. Næste gang vil blive tirsdag
d. 05/12 og herefter den 19/12 hvor der
er klubmøde.

SC

Vægtløftnings klub VK Kono
•
Der er lavet lignende arrangement som
tidligere afholdt i forsommeren.

AJ
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•
•
•

3 Træner fra VK Kono kommer og
underviser i vægtløftnings teknik på
torsdag d. 16/11-17 kl. 18-21
Der er plads til 15, som derfor i første
omgang er udbudt til klubbens
disciplingrupper.
Alle pladser er fyldt op.

Webansvarlig
•
Buster og Marie snakker om opgaver for
webansvarlig.

BN/MK

Årsmøde i DAF
•
Buster, Line og Sandra var afsted og
havde en god oplevelse men spænende
oplæg samt drøftelser.
2

Økonomi

Intet nyt, det kører som det skal.

3

Klubudvikling

Visionen for udviklingsplanen er godkendt
•
Visionen er bestemt til: Anerkendende
kultur mod fælles mål

RJ

Talent- og elitestrategien er godkendt
Alle kommissorierne er gennemgået, rettet til og
godkendt.
Kommunikationsansvarlig i bestyrelsen findes
under etablering af ny rollefordeling i
bestyrelsen.
Resultaterne fra medlemsundersøgelsen er sendt
ud til alle i bestyrelsen så det kan kigge det
igennem inden de diskuteres og udvælges til
klubmødet
Det er blevet afklaret hvem den enkelte ansatte
har som kontaktperson i bestyrelsen
4

Klubmøde

Det er blevet diskuteret hvordan vi præsenterer
klubudviklingsforløbet. Der er nedskrevet en
opdeling heraf med ansvarlige på de forskellige
dele af oplægget
Vi arbejder mod at blive klar til afholdelse af
klubmødet tirsdag den 19/12 kl. 19.

5

Rollefordeling i bestyrelsen

Suppleanter rolle i bestyrelsen er stedfortræder
og skal holder sig orienteret omkring hvad der
rør sig i referaterne fra B-møder.
Der er startet på en nedskrivning af ny
rollefordeling i bestyrelsen. Dette vil være på
plads i løbet af december og fremgå i referater
samt være at finde på www
Det foreslås til generalforsamling at bestyrelsen
øges med 2 ekstra bestyrelsesmedlemmer. Dette
sker på baggrund af klubudvikling som har
igangsat mere bestyrelsesarbejde som vi vil sikre
os bliver gjort og derfor har brug for flere
hænder at dele arbejdet på, samt afklaringen
omkring suppleanternes rolle i bestyrelsen.

6

Kontrakt DHL og Royal Run
med løbskontor

Det prioriteres højt at der kommer en ny
kontrakt på plads ift. DHL og Royal Run med
løbskontoret. Det er vigtigt at få på plads, samt
ligge pres på for at der hurtigt findes en løsning

AJ/BN
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på en ny ansat til løbskontoret. Poul Grenaa
sidder lige nu alene med det, når Klaus Winter
stopper til januar. Stina har desværre sagt op
igen. Det er for meget arbejde til blot en person,
som før var varetaget af to personer
7

Styregruppe Royal Run

Der tænkes over mulige kandidater hertil.
Der skal bruges 7-8 personer

AJ

8

Træningslejre

Træningslejr i påsken
Der er ikke nogen i bestyrelsen som kan tage
teten på dette, tiden og kvalifikationer hertil
mangler.

9

Kursusforløb

Det drøftes under kommunikationsstrategien.

BN/MK

10

Klubtøj

Andreas får lov til at arbejde videre med et tilbud
fra en leverandør med mulig prøve dag i
forbindelse med en tirsdagsspisning

AJ

11

Ansøgning Motionssti

Der er blevet ansøgt om midler til etablering af
en oplyst motionssti på 750 m i højstrupparken.
Stor tak til Sonni for tage teten herpå.

AJ

12

Træner Kontrakter

Der skal styr på træner kontrakter i den
forløbende måned

BN

13

Aftale bandereklamer stadion

Udkast fra idrætsparken.

14

Royal Run Åbning

Tilmelding er åben, lige nu ca. 2000 tilmeldte

15

Stemning i klubben

Den ”dårlige” snak og let negative stemning skal
væk, det trækker energien ud af klubbens
medlemmer som desværre ender med at de
forsvinder i sidste ende.
Der vil være mere opmærksomhed herpå, forsøg
at stoppe småsnakken og skab en god og rar
stemning så alle har lyst til at komme og går fra
træning med god energi.

AJ

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
05/12-17 kl. 19

Sted
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)
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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 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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