OA generalforsamling 2. februar 2010
Nye ansigter i atletikafdelingens bestyrelse
Afgående formand Troels Troelsen blev udnævnt til æresmedlem

Knap 50 OGFere mødte op til årets generalforsamling i atletikafdelingen, heriblandt en håndfuld
fra foreningens andre afdelinger: motion, gymnastik og tværidræt.
Troels Troelsen aflagde formandens beretning, og understregede at det er meget vigtigt for os at
multiarenaen bliver bygget, for ellers bliver det op ad bakke for Odenses Atletik. Der er afsat 45
millioner til formålet, og ½ million er afsat til en projektbeskrivelse. Odense kan til gengæld blive
et flagskib i dansk atletik hvis multiarenaen bliver bygget, og det virker som om der er gode
chancer for at det sker.
Samarbejdet med hovedafdelingen og de andre afdelinger i OGF har fungeret godt, og den store
udfordring lige nu bliver at få bygget endnu en fløj på klubhuset.
Desværre blev 2009 det sidste år for Frejas Bankospil, der led slemt efter indførelsen af
rygeforbudet og de mange alternative spillemuligheder på nettet. Det blev derfor nødvendigt at
begrænse tabene ved at stoppe spillene.
Troels nævnte også at det er en stor udfordring fremover at finde trænere med værdifuld viden
om atletikkens mange discipliner, og at medlemmernes engagement, både meningsmæssigt og
hjælpermæssigt, er vigtig for os.
Seniorleder Buster Nielsen bemærkede at det idrætslige niveau havde fået et gevaldigt spark opad
i det forløbne år. Hele 6 medaljer ved DM, og fremgang for både herre- og dameholdet i den
landsdækkende turnering.
Ungdomsleder Susanne Hedeager nævnte de svære forhold, der er for vintertræningen. For lidt
hal-tid understreger det meget store behov for at få opført den nye multihal. Til gengæld kan vi
glæde os over vore mange dejlige ungdomstrænere og hjælpsomme forældre, der er flinke til at
træde til, når der er brug for deres indsats.
Veteranleder Claus Børsen så tilbage på endnu et fint år. Veteranholdet vandt hold-DM for fjerde
år i træk. Claus ser gerne at endnu flere stiller op for holdet i 2010, hvor der også stilles et rent
kvindehold. Desuden var der VM-medaljer til både Lone Sørensen, Mogens Sørensen og Susanne
Hedeager.
Stævnearrangør Flemming Hedeager har fået sammensat et stævneudvalg. Det er nemlig ikke
holdbart at kun én person trækker hele læsset. Glædeligvis har fire personer sagt ja til at deltage.
Det kommende år vil vi være kræsne med de stævner vi byder ind på at arrangere.
For at bakke op om Dansk Atletik Forbund laver både Susanne og Flemming Hedeager arbejde for
forbundet.
Transportansvarlig Flemming Hedeager fortalte at en planlagt 100.000 kroners renovering af
klubbens gamle bus er bremset, fordi køb/leasing af en nyere og bedre model overvejes. Bussen
koster cirka 240.000 plus udgifter til registreringsafgift og miljøfilter. Samlet udgift ved et køb

forventes i givet fald at blive cirka 500.000 kroner. Bestyrelsen ser på sagen på et møde 9. februar,
hvor også langdistancetræner Ronni Hansen deltager.
Kasserer Susanne Hedeager fremlagde årets regnskab der viste indtægter på 1.686.277 kroner og
et overskud på 291.325 kroner. Forsamlingen vedtog at hæve kontingentet med 50 kroner i år.
Den nye bestyrelse kom til at se således ud:
Formand: Lars Utzon
Næstformand: Flemming Hedeager
Kasserer: Susanne Hedeager
Ungdomsleder: Susanne Hedeager
Seniorleder: Buster Nielsen
Veteranleder: Claus Børsen
Stævneleder: Flemming Hedeager
Samværsleder: Emil Mikkelsen
Bestyrelsesmedlem: Lone Sørensen
Bestyrelsesmedlem: Flemming Wedell
To revisorer: (Vælges på hovedafdelingens generalforsamling)
Yderligere valg:
Medlem til bladudvalget: Claus Børsen
Medlem til klubhusudvalget: Poul Tesch
WEB og IT ansvarlig: Flemming Wedell
Statistikansvarlige: Claus Børsen (Veteraner) og Jan Most (Ungdom/Senior)
Transportansvarlig: Flemming Hedeager
Stævnetilmelder: Vakant (p.t. varetaget af Susanne Hedeager)











Under punktet ”Eventuelt” blev der efterlyst flere foredragsholdere, i stil med de allerede
afviklede om idrætsskader, mentaltræning, og lignende atletikrelaterede emner.
DHL-løbsleder Lars Utzon mindede om vigtigheden af at alle giver en hånd med ved
afviklingen af DHL Stafetten, fordi dette arrangement tjener mange penge til driften af
vores afdeling.
Lars Henning Nielsen argumenterede for at det er vigtigt at motionsafdelingen og
atletikafdelingen får en fælles klubdragt for at signalere fællesskab. Hovedformand Jørgen
Bendix udtrykte håb om at det sker.
Henrik Lund Jensen fortalte forsamlingen at OGFs motionsafdeling er positiv overfor at
deres medlemmer kan stille op for Odense Atletik/OGF i de deciderede atletikstævner,
mens det samtidig står dem frit for at stille op i motionsafdelingens regi og
konkurrencedragt ved alle andre begivenheder.
Troels Troelsen gjorde opmærksom på at en ændring af klubdragten er en
generalforsamlingsbeslutning, ikke en bestyrelsesbeslutning.
Claus Børsen fortalte at vor statistik-software stadig mangler tilpasning før den fungerer
helt optimalt.



Buster Nielsen fortalte at der arbejdes med at få tilpasset vore N-krav (elitekrav). Der er nedsat en
arbejdsgruppe der skal stå for den tiltrængte revidering.

Afgående formand Troels Troelsen blev udnævnt til atletikafdelingens femte æresmedlem, og modtog
forsamlingens stående applaus.
Til allersidst var der tak til denne aftens dirigent, Sonni Thelmark, samt til Poul Tesch, Jytte Jørgensen og
Preben B. Jensen for deres indsats ved de populære tirsdagsspisninger.
Ref: Lars Utzon

