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: 22/5-2018

Mødedeltagere: Buster Nielsen, Anna Mikkelsen,
Karsten Kjelde, Sandra Christensen, Rasmus Jensen,
Line Lykkehøj, Henrik Lau, Marie Knudsen

Tid: 19.00
Sted: OGFs klubhus, Stadionvej 43,

Mødeindkalder: Sandra Christensen

DK-5200 Odense V

Mødereferat: Rasmus Jensen
Afbud: Andreas Jeppesen

#

Punkt fra dagsorden

Beslutning

1

Cykelskolen

Rasmus fortæller at cykelskolen kører godt når
der kommer børn. Det sker ret tit, at skolerne ikke
møder op for tiden. Dette medfører at Rasmus
ofte står ovre i arenaen, hvor skolerne ikke har
meldt, at de ikke kommer. Vi får stadig tilskuddet
fra kommunen, men vi får ikke alle de børn, som
vi gerne vil have igennem programmet.

2

Økonomi

Bestyrelsen har gennemgået budgettet og det
foreløbige regnskab for 2018.

Ansvarlig
og
deadline

Opfyldt
(dato og
ansvarlig)

Buster og Andreas kigger på kontrakten, som vi
har med Idrætsparken ift. hvad det koster os at
leje os ind i Thorvald-Ellegaard Arenaen, som
egentligt ikke opfylder de krav, vi har til den.

3

Klubudvikling

Klubudviklingsplanen er blevet opdateret, og vi
holder fortsat gang i den.

4

Ungdom

Der har været nogle problemer ift. bestillinger af
klubtøj. Line er i gang med at finde en løsning, så
alle kan blive tilfredse.

5

Royal Run

Royal Run blev afholdt, og alt på dagen levede op
til højeste standarder. Stor tak til alle hjælperne
der valgte at bruge deres tid på arrangementet.
Det er pga. jer, at vi igen og igen kan afholde
arrangementer, som skaber god stemning, og som
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vi kan være stolte af. En stor ros til Andreas
Jeppesen, som virkeligt formåede at holde alle
boldene i luften, i en presset situation.
6

Kommunikation

Marie har lavet en plan for de opslag vi forventer
der vil komme på facebooksiden, hvor der mindst
vil være ét opslag hver 14. dag.
Der er lavet et årshjul som vil blive printet ud i
stor størrelse, og blive sat op 3 steder, hvor
klubbens medlemmer færdes.

7

Teambuilding

Teambuilding er desværre blevet aflyst pga.
sygdom fra arrangørernes side.

8

Skole OL

Skole OL gik rigtig godt, på trods af tordenbyger
og regnvejr. Her vil vi også gerne benytte
lejligheden til at takke de mange frivillige, som
gjorde at børnene fik en god oplevelse, som de
nok aldrig glemmer.

9

Indkommende post

Ingen indkommen post

10

Evt.

Intet til evt.

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
21/6 kl. 19:00
28/8 kl. 19:00

Sted
Klubhuset
Klubhuset

Roller & ansvarsområder i bestyrelsen

Navn – rolle – kontakt info

Primære ansvarsområder

Formand
Buster Ådahl Damsted Nielsen – 2371 6193
buster.aadahl@gmail.com

Kontakt til info
Eliteudvalget og Træningslejr (gruppe af disciplintrænere)
Tilmelding til stævner
Kontakt til hovedforeningen
Kontakt til hovedforeningen (hvis formanden ikke er ledig)
Tirsdagsspisning
Kontakt til kasterne
Økonomi

Næstformand
Anna Sofia Mikkelsen Annamm17@hotmail.com
Kasserer
Karsten Kjelde –
kkrr@mail.dk
Bestyrelsesmedlem
Sandra Christensen – 2713 6231
Sandrachristensen10@gmail.com

Kontakt til stangspringerne
Sociale/Fest-udvalget
Intern kommunikation

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

Kontakt til mellem/langdistance løberne
Ekstern kommunikation ud fra bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesrepræsentant i DHL-styrgruppen
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Henrik Lau –
henrik@lund-lau.dk

Kontakt til masters atleterne (deres udvalg)

Bestyrelsesmedlem
Rasmus Jensen – 2142 4084
rasmusfranorden@hotmail.com

Kontakt til sprinterne
Webmaster
Cykelskolen – med atletik

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 –

Dagens fun fact: Tema; 100m sprint
Der er ifølge Wikipedia 126 sprintere der har løbet under 10 sekunder på 100meteren nogensinde. Første gang var af Jim Hines i 1968. Den danske rekord på
100m’eren for mænd er på 10,29 sekunder. Der er 95 herrer der har løbet under 11
sekunder. Den danske rekord for kvinder er på 11,42 og er fra 1983. Der er 17
kvinder der har løbet under 12 sekunder i Danmark.
Verdensrekord Mænd: 9,58 Usain Bolt
Verdensrekord Kvinder: 10,49 Florence Griffith-Joyner
-

Bragt til jer af Rasmus Jensen
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