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Punkt fra dagsorden

Ansvarlig

1

Opfølgning på sidste referat

-

Generalforsamlingen gik godt, og det foregik fredeligt.
Den Webansvarlige går i gang med oprydning på
hjemmesiden i marts.

RJ

2

Økonomi

-

Der vil blive lagt et budget til 2018 inden næste møde.
Dette skal bruges til at lægge en retning for året.

KK & RJ

3

Konstituering af bestyrelsen

-

Bestyrelsen har konstitueret sig, og fundet Anna
Mikkelsen, som passende næstformand.
Rollefordelingen i bestyrelsen blev diskuteret, og vi
har fået fordelt de fleste ansvarsområder ud.
Rollefordelingen kan ses i bunden af referatet.
Ansvarsområder opdateres på hjemmesiden, snarest
muligt.

-

-

RJ

4

Nye bestyrelsesmedlemmer

-

De nye bestyrelsesmedlemmer er blevet sat ind i
arbejdsgangen i bestyrelsen, og tankesættet som vi
arbejder ud fra. De er desuden blevet briefet om de
midlertidige problemstillinger, som bestyrelsen står
overfor.

5

Ungdom

-

Børneatletik for de 4-5 årige er blevet sat på pause jf.
Belindas aftrædelse, da vi ikke har ressourcerne til at
lave det med tilstrækkelig kvalitet.
På næste møde vil det blive afklaret, hvad klubben
støtter turen til VUS med.

LL

Vores nyligt ansatte medarbejder Belinda har desværre
været nødt til at flytte, og har i kraft af dette sagt sin

BN

-

6

Idræts- og
Udviklingskonsulent

-

stilling op pr. 28/2/2018. Bestyrelsen kigger på mulige
løsninger hertil. En af disse løsninger kan blive en
hårdere prioritering af de to øvrige ansattes tid.

Plan for kommende bestyrelsesmøder
Tid
13/03-2018 kl. 19
17/04-2018 kl. 19

Sted
Klubhuset
Klubhuset

Roller & ansvarsområder i bestyrelsen

Navn – rolle – kontakt info
Formand
Buster Ådahl Damsted Nielsen – 2371 6193
buster.aadahl@gmail.com
Næstformand
Anna Sofia Mikkelsen – 2685 5234
annamm17@hotmail.com

Primære ansvarsområder
Kontakt til info
Kontakt til hovedforeningen
Eliteudvalget
Tilmelding til stævner
Kontakt til hovedforeningen (hvis formanden ikke er ledig)
Tirsdagsspisning
Kontakt til kasterne

Kasserer
Karsten Kjelde – 22339339
kkrr@mail.dk

Økonomi

Bestyrelsesmedlem
Sandra Christensen – 2713 6231
Sandrachristensen10@gmail.com

Kontakt til stangspringerne
Sociale/Fest-udvalget
Intern kommunikation i bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem
Marie Raun Knudsen – 4090 9110
mthogersen@hotmail.com

Kontakt til mellem/langdistance løberne
Ekstern kommunikation ud fra bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem
Henrik Lau – 30443114
henrik@lund-lau.dk

Kontakt til masters atleterne (deres udvalg)
Bestyrelsesrepræsentant i DHL-styregruppe

Bestyrelsesmedlem
Rasmus Jensen – 2142 4084
rasmusfranorden@hotmail.com

Kontakt til sprinterne
Webansvarlig

Suppleant
Taj Murmann – 3177 1869
murmannhamr@gmail.com
Suppleant
Steffen Mertov – 2249 5301
steffen@mertov.dk

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
Stævneudvalget
Ungdom,
Skole/Klub-samarbejde,
Udvikling af ungdomstrænere
Kontakt til børn, ungdom og forældre – Fokus på forældre

Ungdomskoordinator
Line Lykkehøj Albertsen – 2024 6585
Ungdom.atletik@ogf.dk

Dagens funfact: Odense Atletik/OGF blev grundlagt i 1998, og er en fusion mellem Odense Freja
og OGF’s atletikafdeling. Klubben kan således fejre 20 års jubilæum i år.

