Generalforsamling i Odense Atletik/OGF tirsdag den 14.2 2012.
Formand, Lars Utzon, bød velkommen til de ca. 100 fremmødte, og gik straks over til punkt 1.
Valg af dirigent. Sonni Thelmark blev foreslået og valgt.
Punkt 2. Bestyrelsens beretning.
Lars Utzon fremlagde beretning: (beretning vedlagt)
Der var ingen spørgsmål til beretningen som herefter blev godkendt. Johannes Mørch
spurgte om Lars Utzon kunne overtales til at fortsætte? Svaret var nej.
Seniorleder Buster Nielsen aflagde beretning. Han syntes 2011 har været et rigtig godt år
rent sportsligt og fremhæver Emil Mikkelsen & Simone Glad, samt Peter Glans og Jacob Bo
Hedeager.
Flemming Hedeager fremlagde beretning som stævneleder: 2 mesterskaber har været
afholdt og det har været meget hårdt. Det har trukket voldsomt på medlemsskaren. Har
derfor valgt at sætte niveauet ned, da alle, medlemmer som bestyrelse, trænger til en time
out.
Han fortæller samtidig at der har været store uoverensstemmelser i afdelingen og at han
derfor trækker sig. Han opfordrer andre til at stille op til valgene.
Veteranleder Klaus Børsen fremlagde beretning: Flere flotte mesterskaber. Susanne
Hedeager fremhæves med en guldmedalje ved VM i trespring & sølv i syvkamp.
Morten Kyndbøl fremhæves også for en bronzemedalje i stangspring ved VM.
Susanne Hedeager fremlægger sin beretning som ungdomsleder og fortæller at det har
været et super godt år for ungdommen. Der har aldrig været flere unge medlemmer, og
fremmødet til de ugentlige træninger er rigtig flot. Samtidig fremhæver hun afdelingens evne
til at rekruttere trænere i egne rækker. Stor tak til ungdomstrænere og roser for deres store
engagement. Også en stor tak til alle forældre og ikke mindst tak til alle
ungdomsmedlemmer for deres søde & omsorgsfulde måde, at være på.
Jonas & Emil (samværsledere) beretter om de sociale arrangementer i årets løb.
Flemming Wedell fremlægger beretning som web-ansvarlig, og fortæller om den nye
hjemmeside og om el-tidtagning.
Punkt 3. Fremlæggelse af regnskabet.
Susanne Hedeager fremlægger regnskabet der udviser et underskud på 85.000 kr.
Der spørges ind til lønninger. Regnskabet godkendes.

Susanne fremlægger budget og der spørges ind til bandereklamer på stadion, og
lønomkostninger igen. Lars Utzon fortæller hvad Susanne og han selv får i løn fra klubben.
Troels Troelsen kommenterer det budgetterede underskud, da han mener at der ikke bør
være underskud på den årlige drift af klubben.
Punkt 4. Indkomne forslag.
Forslag 1: Det er ikke muligt på samme tid at være både bestyrelsesmedlem samt have fast
indtjening fra klubben, der overstiger den almindelige trænergodtgørelse efter skat’s til
enhver tid aktuelle satser. Flemming Hedeager forklarer sit forslag.
Troels Troelsen ønsker at der fastsættes et beløb på 30.000 kr. som den grænse der ikke må
overstiges.
Lars foreslår at dette også skal gælde familiemedlemmer i bestyrelsen.
Efter en heftig diskussion sættes forslaget til afstemning kun med Troels Troelsen’s ændring.
Forslaget lyder herefter således: Det er ikke muligt på samme tid at være både
bestyrelsesmedlem samt have fast indtjening fra klubben på mere end 30.000 kr.
Forslaget vedtages med kun 1 stemme imod.
Forslag 2: Valg af kasserer ændres, så posten ikke længere er valgbar, men udpeges i
bestyrelsens midte.
Flemming fremlægger forslaget og det bliver sat til afstemning.
Forslaget forkastes. Ingen stemte for.
Forslag 3: Alle fremmødte medlemmer har stemmeret, medlemmer under 15 år
repræsenteres dog af deres tilstedeværende forældre/værge.
Stor diskussion om emnet. Flere forældre melder sig på banen.
Forslaget sættes til afstemning, men forkastes, da rigtig mange stemte imod.
Forslag 4: Dirigenten fastsætter suverænt alle afstemningsforhold, men skal afholde skriftlig
afstemning, såfremt 10 % af de stemmeberettigede ved håndsoprækning ønsker det.
Troels Troelsen trækker sit forslag.
Punkt 5. Valg til bestyrelse.
Formand: Lars Utzon har ikke ønsket genvalg, så Lone Ellegaard Østfeldt stiller sig til rådighed
og bliver herefter valgt.
Næstformand: Flemming Hedeager ønsker ikke genvalg, så Jørgen Halkjær foreslås og
vælges.
Kasserer: Susanne Hedeager kan ikke længere bestride posten, da hendes indtjening i
klubben overstiger de fastslåede 30.000 kr. Ingen andre ønsker posten, som derfor er vakant.

Ungdomsleder: Susanne Hedeager kan heller ikke opstille her, og da ingen andre ønsker
posten, bliver denne post også vakant.
Seniorleder: Buster Nielsen genvælges.
Veteranleder: Claus Børsen genvælges.
Stævneleder: Flemming Hedeager presses til at afgive posten. Kathrine Holtz opstiller og
vælges.
Samværsleder: Emil Mikkelsen genvælges.
Menigt medlem: Lone Sørensen & Flemming Wedell ønsker ikke genvalg, så Preben B. Jensen
& Jonas Neldeborg Larsen foreslås og vælges.
Punkt. 6: Yderligere valg.
Transportansvarlig: Flemming Hedeager ønsker ikke genvalg. Ingen andre ønsker at besætte
posten, som så også bliver vakant.
Bladudvalg: Claus Børsen genvælges.
Stævnetilmelder: Flemming Hedeager ønsker ikke genvalg. Ingen melder sig, så denne post
er også vakant.
Statistik: Jan Most genvælges.
Web-ansvarlig: Flemming Wedell genvælges.
Medlem til klubhuset: Poul Tesch genvælges.
Punkt 7. Eventuelt.
Erling Jensen orienterede om et samarbejde med Energi Fyn.
Lars Utzon mindedes Arne ”Grundig” Hansen, som for nylig er død.
Troels Troelsen takkede Lars Utzon for hans indsats som formand gennem de sidste 2 år.
Lars Utzon takkede de hjælpere der havde ydet en ekstra indsats igennem året: Preben B.
Jensen, Poul Tesch & Jytte Jørgensen - mad, Jan Most - statistik, Sonni Thelmark – dirigent,
Lone Ellegaard Østfeldt takkede for valget og rettede samtidig en tak til den afgående
bestyrelse.
Dirigenten takkede alle for fremmødet, og afsluttede generalforsamlingen.

