Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK
Mandag den 2. juli 2012, kl. 18.00 i klubrummet

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af referent
3. Godkendelse af referat fra sidste møde.
a. Husk Lars beslutning skal indskrives.
4. Organisation
a. Hurtig evaluering af arbejdsområder (Alle)
b. Hvem skal vores fuldtidsansatte referer til? (SV)
5. Sportsudvalget
a. Er udvalget deltagere på plads?
b. U20 – skal vi deltage i tuneringen næste sæson?
i. Har vi spillerne og træneren? (AH/DH)
ii. Økonomien – min vurdering, at det kommer til at koste ca. 50.000 til
100.000 kr. at melde et hold til denne turnering. Det er samtidigt
min holdning, at vi skal finde de penge enten i form af øgede
indtægter eller nedsatte udgifter, hvis vi siger ja til projektet. (SV)
c. Kontingent til Floorball. (AH)
6. Dommer/official (OU/DH)
7. Klubarrangementer
a. Hockeyskole 2012 (AH)
b. U13 stævne september (AH/MOL)
8. Arbejdsweekend
a. Oprydning og maling af kontor.
9. Økonomi
10. Sponsor/fonde.
a. Er der udpeget et udvalg?
b. Udstyrssponsor – SV har holdt møder med Bauer. Det er aftalen at der skal
komme et revideret oplæg fra dem inden mødet. Jeg har endnu ikke
modtaget det, så snart jeg får det sender jeg det videre til jer. (SV)
c. Trøjer – se bilag. (SV)/(MP)
d. Alternativ sponsorering – spillesteder.
11. Klubrum og butik
a. Klubrum – er folk på plads? (MP)
b. Butik – hænger sammen med Bauer aftale. (SV/MP)
12. Rekrutteringsudvalget
a. Har vi styr på medlemmerne? (MOL)
b. Referat fra møde afholdt 25. juni. (MOL/SV).
13. Selskabet
a. Gennemgang af aftale vedr. Fordeling af aktiviteter – er rundsendt tidligere.
b. Gennemgang af økonomiskaftale. Der er planlagt et møde den 26. juni.
Udfald ukendt!
14. Elitekamparrangementer
a. Status (TC)
b. 5000 kr. Modtagere. (TC).
15. Kommunikation (MP/MOL)
16. Eventuelt

Referat:
Deltager:
Afbud:

SV, TJ, DH, OU, MOL, TC, MP, AH
-

1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2.

Valg af referent
DH

3.

Godkendelse af referat
 Godkendt
 I sagen vedr. Lars Nielsen, vi følger DIU's udmelding vedr. sagen bestyrelsen bakker op omkring hans trænergerning, så længe han kun er
anklaget og ikke dømt.

4.

Organisation
 Kommer i de efterfølgende punkter overordnet, arbejdsskemaerne
kommer til næste møde.
 Ansatte trænere AH og JA refererede tidligere til Sportsudvalget, skal det
være en anden? I fremtiden skal det være Simon, som AH og CW går til.
Handlingspunkter
Ansvarlig
Deadline

5.

Sportsudvalg
 Kommende medlemmer i sportsudvalget bliver, AH, CW, PJ, KO og DH
 U20 – da der er kommet flere kampe for både 1. div. og U17, kommer det
til blive for dyrt af beholde et U20 hold. Pga. økonomien i turneringen
stiller vi ikke hold i den turnering.
 Kontingent Floorball - kan vi betale 60 medlemmer a 50 kr., 3000 kr. Det
bliver i år betalt af klubben. Næste år bliver aftalen lavet tidligere, hvor vi
aftaler en fast pris med Floorball.
Handlingspunkter
Ansvarlig
Deadline
Aftale med floorball inden næste års
AH
April 2013
sommertræning
6.

Dommer og Officials
 OU og DH har nedsat 2 udvalg, et for dommergruppen og et for
Officialsgruppen.
 Der vil i august blive afholdt dommerkurser for U15, U17, Kvinder og
Mortionsholdene.
 Det er en del af uddannelsen som ishockeyspiller at gennemgå
dommerkurset.
 Officialsgruppen vil skal finde 5 frivillige på hver af ungdomsholdende
som selv sætter forældre i boksen til turneringskampe, de skal uddannes
til supervisorer.
Handlingspunkter
Ansvarlig
Deadline

7.

Klubarrangementer
 Hockeyskole, Programmer og velkomstbrev til alle næste uge. Der
mangler især målmænd, det er nok på baggrund af vores manglende
målmandstræning.
 AH har forsøgt at få Bauer til at sætte navn på hockeyskolen, mod vi
bestiller vores produkter til hockeyskolen. Så snart vi har svar fra Bauer
kan Anders blive færdig, med de sidste nyhedsbrev vedr. skolen.
 AH efterlyser nye aktører i hockeyskole udvalget.

 U13 stævne – opstartsstævne 13.2 1. og 2. september og U13.1 8. og 9.
september. Der er lavet indbydelser, der snart bliver sendt ud og JG har
sat systemet op så dem der tilmelder sig kan betale. Michall indkalder til
møde i gruppen omkring opstartsstævnet.
 MOL efterlyser et nyt koncept indenfor klubfester. Alle tænker over
hvilken form for fest det kan være.
Handlingspunkter
Ansvarlig
Deadline

8.

Arbejdsweekend
 Oprydning og maling af kontor. AH tømmer de ting han bruger i et par
flyttekasser og kontakter Idrætsparken for at få malet kontoret. Når AH
har datoen, finder bestyrelsen en dato til at tømme kontoret.
Handlingspunkter
Ansvarlig
Deadline
Dato for maling af kontor
AH
Snarest
Dato for oprydning af kontor
Bestyrelse
9.

Økonomi
 Rigtig mange rykkerskrivelser her i starten.
 TJ har fået adgang til klubbens konto. Det vil skabe større overblik.
 Betalingsbetingelser vedr. kontingent opkrævninger, skal være ensartet
mellem Lykke og hjemmesiden.
 Lykke tager kontakt til den ansvarlige træner vedr. manglende kontingent
betaling.
 AH har forsøgt at tage kontakt til Søren Mikkelsen og Michael Kamp, vedr
konceptet ’Motionshockey’. Martin indkalder til sådan et møde.
 Resten af regnskabsåret, køber vi en bogholder.
Handlingspunkter
Ansvarlig
Deadline

10.

Sponsor/fonde
 Sponsorudvalget – OU og TJ
 Udstyrssponsor – afventer materiale fra SV
 Trøjer – vi beslutter at gå i gang med trøjesponsoratet i klubben. Vi
mangler dog stadig hovedsponsorer til trøjerne. Det kan godt være 3 – 4
sponsorer fordelt på hele ungdomsafdelingen.
 Det bliver besluttet at x% af evt. Hold sponsorater fremadrettet skal
tilfalde OIK. (Procentsats aftales på næste møde)
 Prisen pr trøje som MP har fundet er det billigste 200 kr pr stk. Derefter

kan vi efterbestille. Det er fra Tjekkiet.

Handlingspunkter

Ansvarlig

Deadline

11.

Klubrum og butik
 Nyt og sunder koncept i klubrummet
 Personerne bliver i fremtiden: Angelina som vil stå for maden, derudover
vil det være Yvonne Poulsen, Kenneth forældre fra U11, Lillian tidligere i
klubrummet, Denja, Esbens mor og Kondi.
 Nye og sundere produkter. Der vil blive lavet udeholdsmenuer – ’tagmed’, basis der spises i klubrummet og så en luksus menu.
 SV viser tegningen som er sendt fra Rexhockey. Simon arbejder videre
med Max vedr. aftalen og med Idrætsparken vedr. ombygningen af
klubrummet.
Handlingspunkter
Ansvarlig
Deadline

12.

Rekrutteringsudvalg
 Medlemmerne er Lise, Michael, Dan, Sten, Jens og Jens.
 Rekruttering vil ske gennem sæsonen til offentligt løb, 1 gang om mdr.
 U7 træning samtidigt med f/b til U7 træning.
 F/B skal kører hele sæsonen, fra august til april.
 Låne udstyr skal gennemgås
 Der er ikke mulighed for træning for f/b om søndagen den 2/9 og 9/9,
pga. opstartsstævner.
Handlingspunkter
Ansvarlig
Deadline
MOL

13.

Selskabet
 Bliver gennemgået på et senere tidspunkt.
 TJ og SV har møde med selskabet på onsdag, hvor der derefter vil blive
vist en aftale til bestyrelsen.

Handlingspunkter

14.

Ansvarlig

Deadline

Elitekampsarrangementer
 Status – Der er kommet datoer til alle kamp.
 Til træningskampe skal der ikke være alle barene åbne.
 TC vil inden længe indkalde grupperne til møde.

Handlingspunkter

Ansvarlig

Deadline

15.

Kommunikation
 Løbende opdateret hjemmeside.
 MOL vil godt have en ny OIK infoskærm.
 Årskalender, Google.
 Klubrums pc’erne er opdateret.
Handlingspunkter
Ansvarlig

16.

Deadline

Eventuelt
 5000 kr. modtagerne for næste sæson er af bestyrelsen udpeget.
I alt 6 stk.
Kontrakter laves af TJ.

Handlingspunkter

Simon Vølund
Formand

Ansvarlig

Dorthe Hansen
Referent

Deadline

