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: 28-11-2017

Mødedeltagere: Buster Nielsen, Taj
Murmann, Marie Raun Knudsen, Sandra
Christensen og Rasmus Jensen

Tid: 19:00
Sted: OGFs klubhus, Stadionvej 43,

Mødeindkalder: Marie Raun Knudsen

DK-5200 Odense V

Mødereferat: Rasmus Jensen
Afbud: Hans-Henrik Grabe

#

Punkt fra dagsorden

Beslutning

Ansvarlig
og
deadline

1

Stemningen i klubben

Vi har snakket om noget af den utilfredshed vi
har oplevet der er I klubben. Meget af denne
kritik falder på kommunikationen internt i
klubben. Bestyrelsen har taget denne kritik til
sig. Vi ønsker fra bestyrelsens side, at man
henvender sig direkte til bestyrelsen med de
frustrationer man har.

2

Kommunikation i bestyrelsen

Sandra har oprettet et google drive til deling af
dokumenter internt i bestyrelsen.

3

Rollefordeling i bestyrelsen

Vi har defineret arbejdsopgaver for intern og
ekstern kommunikation i bestyrelsen.
Sandra er blevet valgt som ansvarlig for den
interne del af kommunikationen i
bestyrelsen.
Marie er blevet valgt som ansvarlig for den
eksterne del af kommunikationen.
Vi har nedskrevet de arbejdsopgaver der er, og
de der mangler. Ved næste møde udpeger vi
ansvarlige for disse opgaver.

Rasmus
Jensen
5/12

4

Godkendelse af politikker,
strategier og
procedure/principper lavet ifbm.
Klubudvikling

Vi har godkendt politikkerne lavet i forbindelse
med klubudviklingen. Til næste bestyrelsesmøde
læser vi strategierne igennem, og de skal der
godkendes.
Vi har godkendt halvdelen af procedurerne og
principperne. Resten godkendes ved næste
møde.

Sandra
5/12

Opfyldt
(dato og
ansvarlig)

5

6
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’
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
5/12-17 kl 19:00

Sted
Klubhuset

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

Suppleant Taj Murmann – 3177 1869
murmannhamr@gmail.com

Kontakt til kasterne
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 fokus på forældre
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