Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK
Tirsdag den 9. oktober 2012, kl. 18.00 til 21.30 i klubrummet

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

Godkendelse af dagsorden
Valg af referent
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Sportsudvalget (DH)
a. Plan for resten af sæson
Dommer/official (OU/DH)
Klubarrangementer
a. Efterårsferien.
Arbejdsweekend
a. Oprydning og maling af kontor.
Økonomi
Sponsor/fonde.
a. Sponsorkoncept (TJ/OU)
b. Udstyrssponsor (mp)
c. Trøjer (MP)
Klubrum og butik
a. Klubrum (MP)
b. Butik – hænger sammen med Bauer aftale. (SV/MP)
Rekrutteringsudvalget (MOL)
a. Evaluering af afholdte arrangementer – virker det?
Selskabet
a. Gennemgang af økonomiskaftale.
Elitekamparrangementer
a. Status (TC)
Kommunikation (MP/MOL)
Eventuelt

Referat:
Deltagere: MP, TJ, MOL, TC, CW, SV, DH, samt OU der kommer senere
Afbud: AH
1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2.

Valg af referent
DH

3.

Godkendelse af referat
Godkendt pr mail af alle

4.

Sportsudvalg
a. Plan for resten af sæson.
Punktet udgår til næste møde.

5.

Dommer/Official
a. OU afventer besked fra AH om hvornår der bliver 30 minutter til
undervisning for de nye dommere i systemet hvor de kan skyde ind på
kampe osv.
b. U15 er blevet test hold for om det kan lade sig gøre at lægge
forældrene ind i som officialsgruppe. Hvis det kommer til at kører vil
de andre hold også blive lagt ind i systemet. Derved skulle
påsætningen af officials til kampene blive nemmere i fremtiden. Ved
de kampe der mangler officials vil dem der ikke er sat på blive
kontaktet pr. sms.

6.

Klubarrangementer
CW:
 Uge 42 er næsten udsolgt, CW efterlyser nogle t-shirts der kan blive
udleveret til spillerne. Der vil blive taget kontakt til Claus Søgaard om
han har mulighed for at lave sådan nogle. Spillerne kan prøve dem
mandag og så kan de blive trykt til udlevering fredag.
 Hovedtrænerne den uge er: CW, AH, PJ og Alex som
målmandstræner. Derudover vil der være elitespillere der kommer
fortæller om hvordan det er at være på f.eks. landsholdet.
 Angelina har sagt nej til at lave mad, da hun er på arbejde.
MOL


Vil godt have en julefrokost for de frivillige. Beslutningen bliver at vi
venter med at lave en fest til dagen for generalforsamlingen. Vi
fastsætter datoen ved næste møde.

7.

Arbejdsweekend
Intet nyt

8.

Økonomi
 Vi holder budgettet.
 I fremtiden vil saldobalancen blive sendt ud sammen med
mødeindkaldelsen.
Sponsor/fonde
 Klubbens hovedsponsor i klubben er de næste 2 år, Labrador Cargo.

9.






10.

Samlet er der på nuværende tidspunkt sponsorer for ca. 155.000 kr.
Torben har 3 – 4 firmaer han lige vil kontakte inden for den nærmeste
tid.
Trøjerne vil blive bestilt primo uge 43.
TJ nævner forstadspuljen hvor man kan søge ind til projekter som
klubben kan søge midler til. Der blev snakket om en udendørs
rulleskøjtebane. Er der andre projekter?

Klubrum og butik
Butik
 Pga. samarbejdsproblemer med Max, samler MP udstyr som vi har fra
Rex Hockey og sender det retur til ham.
 MP tager kontakt direkte til Bauer, for at høre om et andet
samarbejde. Tager også kontakt til Ulrik, Fri Cykler for at tilbyde ham
at komme i hallen og sælge sit rest lager i uge 42.



Klubrum
Der mangler flere hænder til klubrummet, så hold øjne og øre åbne
for folk der kan være interesseret
Vi vil godt finde en gruppe der kan være dem der er der til 1. div.
kampene.

11.

Rekrutteringsudvalg
 MP er ved at forberede en 30sek video omkring børnehockey i
Odense som vi har fået lov til at vise under Elitekampene.
 God opbakning omkring løve hockey arrangementer, dog skal vi være
opmærksomme på at løve hockey ikke skal ligge på samme dag som
f/b, eller skal det i hvert fald lægges sammen.

12.

Selskabet
Der er givet håndslag på aftalen med selskabet.

13.

Elitekampsarrrangement
 Der er blevet lavet plan for folkene for resten af grundspillet, dog har
vi stadig brug for ekstra hænder.
 Der er især brug for opstillere der skal møde ind 1 time før kampstart.

14.

Kommunikation
 Vi skal huske vores åbenhed ved at lægge referater på nettet.
 Intet nyt om den nye hjemmeside fra Det Gule Hus.
 Der er kommet en årskalender på nettet under, Amatør. Der er en
kalender for hele klubben, en for hal 1 og en for hal 2.

15.

Eventuelt
 TC påpeger vigtigheden i at alle børn sidder roligt og fastspændt i
busserne til udebanekampe. Det er alle voksne i bussens ansvar at det
sker.

Simon Vølund
Formand

Dorthe Hansen
Referent

