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: 22/01 2019

Mødedeltagere: Andreas Jeppesen, Jonathan
Sydenham, Anna Mikkelsen, Sandra Christensen,
Henrik Lau, Karsten Kjelde, Rasmus Jensen, Buster
Nielsen, Marie Knudsen

Tid: 19.00
Sted: OGFs klubhus, Stadionvej 43,
DK-5200 Odense V

Mødeindkalder: Marie Knudsen
Mødereferat: Rasmus Jensen
Afbud:

#

Punkt fra dagsorden

Beslutning

1

Opfølgning på sidste møde

-

-

Ansvarlig
og
deadline

Opfyldt
(dato og
ansvarlig)

Videoer: Vi får lavet nogle
promotionsvideoer ifm. vores
skolearrangementer.
Medlemsundersøgelsen: Den er officielt åben
for deltagelse, og vi vil slå på
jungletrommerne, for at få så mange
medlemmer som muligt til at besvare den.
Buster og Rasmus forbereder en præsentation
af resultatet til generalforsamlingen.

2

Økonomi

-

Karsten har præsenteret årsregnskabet for
bestyrelsen. Både vores samlede
omkostninger, og vores samlede indtægter,
har været som budgetteret. Årsregnskabet
blev godkendt ved revisionen.

3

Hjemmesiden

-

Andreas, Marie og Rasmus har haft et møde
omkring udviklingen af en ny hjemmesiden.
Vi har kontakt til flere hjemmesideudviklere.
Rasmus tager kontakt til Conventus, i løbet af
ugen, for at finde ud af, hvor meget
hjemmesiden i sig selv skal kunne ift.
administrationsdelen. Vi bruger i forvejen
Conventus til bogføringen, så det kunne være
en fin måde at skabe noget kontinuitet på i
administrationen.

4

Kontingent

-

Kontingentsatsen er steget og vil som aftalt
stige til sommer igen.
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5

Trænersituation

-

Det store trænerpuslespil er ved at falde på
plads til sæsonen 2019. Andri er nu klar som
fladspringstræner. Det eneste vi mangler nu,
er nogle atleter med lyst til spring. Lars
Nielsen er begyndt at tage sig af nogle af
klubbens sprintere. Han vil stadig være
hovedtræner i mellem-/langdistance, hvor
Martin Eisemann og Kasper Hansen begge
skal hjælpe. Både Martin og Kasper har i en
længere periode været inde over
planlægningen af træningen, og er yderst
kompetente. Vi håber at den nye
konstellation vil medvirke til endnu en god
sæson i 2019.

6

OCR

-

Der er blevet fremlagt et forslag om at
opstarte en OCR afdeling i klubben. Efter at
have vendt forslaget, er vi i bestyrelsen
blevet enige om at give det et skud. I klubben
har vi allerede en dygtigt OCR-udøver,
Nikolaj Dam, som gerne vil stå for OCR i
klubben.

7

Generalforsamlingen og
bestyrelsessammensætning

-

Bestyrelsessammensætning: Som bekendt er
Marie, Rasmus, Buster og Taj på valg.
Sandra (medlem) stopper da hun flytter til
Sjælland. Dette gør at vi har fem poster, som
skal besættes ved generalforsamlingen. Både
Buster (formand) og Rasmus (medlem)
ønsker genvalg, men helst til den 1-årige
post, som Sandra efterlader. Marie (medlem)
ønsker ikke genvalg, så denne post skal der
findes en ny til.
Nikolaj Dam har udvist interesse for at træde
ind i bestyrelsen, hvilket bakkes op om, af
den nuværende bestyrelse. Vi vil også
arbejde på at finde flere kandidater.
Generalforsamlingen: Der bliver udsendt
indkaldelse til generalforsamlingen i uge 4.
Dette sker på klubbens hjemmeside, og
Facebook-gruppe. Samtidig vil der blive
oprettet en tilmelding til spisning på
hjemmesiden.
Har man forslag til referent og dirigent, skal
man indsende forslag til Buster.
Der er én vedtægt som bestyrelsen ønsker at
ændre. Denne ændring omhandler klubbladet,
som ikke længere er eksisterende. Nærmere
information gives i indkaldelsen.

-

8

Evt.

-

-

Udviklingsplanen og samarbejdet i
bestyrelsen: I 2019 vil vi gerne fortsætte
arbejdet med udviklingsplanen og forsøge at
styrke samarbejdet i bestyrelsen endnu mere.
Vi vil dog kigge på, hvorvidt
udviklingsplanen skal opdateres, og vurdere
hvad der har været godt og dårligt ved den.
Persondata: Rasmus og Buster vil sætte sig
sammen, og få opdateret hjemmesiden, så
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medlemmerne har mulighed for at læse, hvad
deres data bliver brugt til.

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
Aftales ved generalforsamlingen
Aftales ved generalforsamlingen

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
Henrik Lau –
henrik@lund-lau.dk

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

Bestyrelsesmedlem
Rasmus Jensen – 2142 4084
rasmusfranorden@hotmail.com

Kontakt til sprinterne
Webmaster

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

Ungdomskoordinator Line Lykkehøj Albertsen
2024 6585 –
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Kontakt til børn, ungdom og forældre – Fokus på forældre

Dagens fun fact: Hjernen.
Menneskehjernen udgør 2% af vores kropsvægt, men står for 25% af vores
energiforbrug. Funktionen af vores hjerne er alsidig og afgørende. Hjernen er
plastisk, hvilket vil sige at intet er fast, så man har mulighed for at re-route => tænke
anderledes og derved handle anderledes.
#DuBliverHvadDuTænker
-

Bragt til jer af Anna Mikkelsen
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