Referat fra Generalforsamling i Odense Atletik/OGF tirsdag 3. februar 2009.
Helge Tesch blev valgt som dirigent. De 45 fremmødte – herunder vore to æresmedlemmer Poul
Henning Esbensen og Anny Olsen - blev budt velkommen af Formand Troels Troelsen, som i sin
beretning lagde vægt på en stærk økonomi, som i Danmark måske kun overgås af Sparta Kbh.
Ungdomsformand Susanne Hedeager berettede om en velfungerende ungdomsafdeling, hvor næste
store udfordring er at få sikret de unge en succesfuld overgang til seniortræningsgrupperne.
Seniorleder Buster Nielsen konstaterede en mærkbar fremgang hos de aktive, og glæder sig til den
kommende sæson hvor både herrer og damer optræder i landets fineste række.
Veteranleder Claus Børsen noterede at vore veteraner for tredje år i træk blev danske mestre for hold,
og desuden vandt mange individuelle medaljer.
Stævneleder Flemming Hedeager så tilbage på et par vellykkede stævner i 2008 i form af en LTUkvalifikation og en DT-holdmatch. I 2009 er vi atter vært for de danske seniormesterskaber. Flemming
indskærpede desuden at det er utrolig vigtigt at vi alle hjælper til ved Eventyrløbet og DHL Stafetten
Odense, da disse arrangementers indtjening er altafgørende for at vi kan holde vores fremtidige sportslige
niveau.
Samværsleder Alex Tesch så tilbage på et år med faste tirsdags-fællesspisninger som sammen med et
par fester og grill-aftener har været med til at samle vore medlemmer på tværs af de forskellige discipliner.
Alex rettede en speciel tak til de faste tirsdags-kokke Jytte Jørgensen og Poul Tesch.
Kasserer Susanne Hedeager fremlagde atletikafdelingens regnskab, der på negativsiden rummede
aktietab på 49.000 og intet bidrag fra vores støtteforening, der for tiden lider under de generelt svære tider
for bankospillene. Til gengæld havde kioskdriften på atletikstadion tjent 18.399, Langesøløbet 15.500, og
DHL Stafetten overgik også det på forhånd budgetterede.
De samlede indtægter var på kr. 1.118.615 og de samlede udgifter var på kr. 1.241.338, hvilket gav et
samlet underskud for 2008 på kr. 122.723. Tilførsel af kr. 100.000 fra afdelingens udligningsfond reducerede
årets underskud til kr. 22.723. Forsamlingen godkendte regnskabet.
Støtteforeningens regnskab blev fremlagt af Anny Olsen, som kunne konstatere at det er hårde tider for
bankospil. Den nye rygelov, finanskrisen, og spillere der er blevet markant færre, presser økonomien, og
fremtiden er usikker. Året 2008 gav et driftsunderskud på kr. 24.523, og dertil kom et kæmpe tab på
aktiebeholdningen på kr. 224.095.
Det blev af generalforsamlingen vedtaget at skifte de røde klubshorts ud med sorte, og vi vælger ikke
længere en repræsentant til Midskovhuset, da gymnastikafdelingen fremover administrerer det selv.
Der var genvalg til hele bestyrelsen. Med hensyn til revision af regnskabet bliver dette fra næste år foretaget
samtidig med de øvrige afdelinger i OGF, og med de af OGF udpegede revisorer.
I øvrigt: Var der tak til Concordia Forsikring (tidligere Fynbo Forsikring) ved Poul Jørgensen, som har ydet
et tilskud til indkøb af nye fine håndvægte til vægtrummet.
Susanne Hedeager takkede på klubbens vegne alle der havde givet en hånd med ved vore arrangementer
i årets løb.
Flemming Hedeager holder stadig liv i klubbens bus. Men slog fast at det ikke økonomisk kan betale sig at
købe en nyere den dag hvor alderen indhenter den nuværende. Måske kommer der nye skærpede chaufførregler, og et krav om et 80.000 kroners partikelfilter for at kunne køre i indre København lægger allerede nu
begrænsninger på brugen af bussen, som ikke pt. har dette filter.
Bent Iversen spurgte til planerne for en indendørshal, og Troels Troelsen svarede at kommunens 45
millioner stadig er i spil hvis cykling og atletik i fællesskab kan finde en projektmodel der kan bære
økonomisk. Troels Troelsen mente at der er en god chance, og at vi i givet fald som eneste danske by får
en indendørshal med 6 rundbaner, hvilket vil trække endnu mere atletik til Odense.
Statistik- og web-ansvarlig Esben Kryger, der nu bor på Sjælland, har fået for travlt til denne
post. Flemming Wedell overtager posten som web-ansvarlig, mens Jan Most klarer statistikken for
ungdomsafdelingen. Bestyrelsen leder efter en person til seniorresultaterne.
Henrik Johansen efterlyste nye træner-ideer, som bestyrelsen opfordredes til at anspore trænerne til.
Poul Jørgensen spurgte til bestyrelsens holdning til pokaler/penge til klubbens DM-vindere. Susanne
Hedeager svarede at ungdomsafdelingen pt. uddeler 3 pokaler. Med hensyn til pengepræmier og pokaler til
seniorer kigger bestyrelsen på dette, men holdningerne er tøvende/delte.
Dirigent Helge Tesch takkede sluttelig forsamlingen for god ro og orden.
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