Referat fra bestyrelsesmøde 29. februar 2012.
Deltagere:
Lone Ellegaard Østfeldt lone@oestfeldt.dk
Buster Nielsen bobber_nielsen@hotmail.com
Claus Børsen

cboersen@pc.dk

Emil Mikkelsen

drik90@gmail.com

Jørgen Halkjær

jha@adslhome.dk

Preben Bollerup Jensen

smiloggrin@sol.dk

Kathrine Holtz

mulle_kath@hotmail.com

Jonas Neldeborg Larsen neldeborglarsen@gmail.com
1. Valg af ordstyrer: Lone Ellegaard Østfeldt. Referent: Jørgen Halkjær. Poul Tesch havde sørget
for formidabel samt sund beværtning…
2. Dagsorden blev godkendt med mulighed for diskussion undervejs i mødet. Det blev vedtaget, at
der skulle ses grundlæggende på roller, funktioner samt tages stilling til sportsdirektør funktionen.
3. Præsentation af hinanden. Alle brugte ca. 5 min. Hver til lige at fortælle: Hvem er jeg? Hvilken
vision har jeg for mit arbejde i bestyrelsen og for klubben?
4. Strukturen i OA’s bestyrelse. Vi skal have gennemgået vedtægterne og organisationen. Lone
havde interviewet Susanne og Flemming Hedeager og fået grundige beskrivelser (sendes til
bestyrelsen) af, hvilke opgaver de hver især har varetaget. Lone vil tale med Lars Utzon hurtigst
muligt. Efter at have læst beskrivelserne op blev vi enige om at de opgaver som ligger i de lønnede
stillinger skal tages op til gennemgang og nogle af funktionerne skal forsøges varetaget af frivillige
i fremtiden. Da Kathrine først er blevet medlem 15. februar (dagen efter generalforsamlingen)
kræves at der afholdes en ekstraordinær generalforsamling for at få et gyldigt valg. Stævneleder er
således vakant, men varetages af Buster, som har nedsat et udvalg som Kathrine leder. Kathrine
indkalder til udvalgsmøde og udarbejder terminsliste, hvor det bl.a. fremgår at der bliver
åbningsstævne 1. maj.
Nordiske Veteran Mesterskaber afholdes i Odense i 2015
Bekymrede forældre har spurgt om der er en ungdomstræner – det er der, idet
ungdomslederfunktionen varetages af bestyrelsen.
Kassererfunktionen varetages ligeledes af bestyrelsen i samhørighed.
Transportudvalg funktionen varetages af Jonas, der tager sig af booking og aftaler med chauffører.
Lone havde et oplæg med, der viste en ny struktur, hvor der lægges og til at bestyrelsen nedsætter
udvalg til at udføre flere af opgaverne. Lone og Jørgen skal mødes 3. marts og gennemarbejde
denne struktur.
5. Gennemgang af forretningsorden for fremtidige bestyrelsesmøder.

Gennemgået, men kan ændres fra gang til gang.
6. Orientering fra formanden. Herunder økonomi. Vi fik en kort orientering fra Lone om hendes
forberedelser op til bestyrelsesmødet. Endvidere havde vi en god snak om attitude og adfærd i
klubben og ikke mindst i bestyrelsen. Vi aftalte nogle ”spilleregler” som alle ville følge.
7. Aktivitetsliste. Nåede vi ikke
8. Kommende planlægning. Nåede vi ikke
9. Godkendelse af referat.
Diverse: Lone har indkøbt en postkasse, hvor medlemmerne kan komme med ris og ros.
Brev fra Sonny vedr. træning i løbegruppen nåede vi ikke, men Lone og Jørgen vil svare ham
snarest.

Næste møde 14. marts 2012 kl. 18.30 Evt. spisning kl. 18. Mødets formål er at få fastlagt den
endelig struktur og arbejdsform for bestyrelsen og udvalgene samt indkalde til
ekstraordinær generalforsamling.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

