Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK
Mandag den 12. november 2012, kl. 18.00 til 21.30 i klubrummet

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af referent
3. Godkendelse af referat fra sidste møde.
4. Sportsudvalget (DH) (max 5 min).
5. Dommer/official (OU/DH) (max 5 min).
6. Klubarrangementer (MOL) (max 5 min).
7. Økonomi (TJ) (max 5 min).
8. Sponsor/fonde (OU) (max 5 min).
9. Klubrum og butik (MP) (max 5 min).
10. Rekrutteringsudvalget (MOL) (max 5 min).
11. Selskabet (SV) (max 5 min).
12. Elitekamparrangementer (TC) (max 5 min).
13. Kommunikation (MP/MOL) (max 5 min).
14. Hvad skal vi nå resten af bestyrelsesåret?
15. Eventuelt

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

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2.

Valg af referent
MP

3.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt
 
Handlingspunkter

Ansvarlig

Deadline

-

-

-

4.

1. Sportsudvalget (DH) (max 5 min).

* Der tales om at styrke samarbejdet mellem holdene, og der afvikles
træner/holdleder møde d. 29/11.
* Der har været afholdt møde med Elitesekretariatet ved Odense
Kommune om støtte til eliteudvikling i 2013-2014.
* Ved afbud til udebane kamp i Vojens, skal holdet så selv betale bøden på
1500,- når de selv skal køre/aftale logistik? Holdene skal fremover
informeres om bøden ved afbud, og fremadrettet skal holdene selv betale
denne bøde. ***INTERNT*** Der er afholdt møde med Lars (Simon
Vølund) - Der er udfordringer med at betale den forfaldne husleje - vedr.
røsterne om hans indsats på U11 - Der skal planlægges fremadrettet
***INTERNT***
Handlingspunkter
Ansvarlig
Deadline
Kontakt med kommunen

SV - AH

Hold informeres om regler/bøder ved af MOL - DH
bud.
***INTERNT*** Oplæg til planlægning på MP - DH
U11
5.

Løbende
7 - 14 dage
2 uger

1. Dommer/official (OU/DH) (max 5 min).

* Charlotte vil gerne bistå de nye der er i boks, så alle kan oplæres! * Der
undersøges nye datoer for dommerkursus. Evt d. 27. november. * Bertram
og Allan Benediktson vil fremadrettet informere om det nye
dommersystem.
Handlingspunkter
Ansvarlig
Deadline

6.

1. Klubarrangementer (MOL) (max 5 min).
* Der tales om Odense cup - MOL og Ah aftaler nærmere for planen i
2013. * Indtjeninger skal ikke nødvendigvis gå til investeringer, men også
gå til klubbens økonomi. * Muligheder for Tec-Tac i femtiden?
Hockeyskole i vinterferien? * Priser for skoler m.m. i fremtiden.

Handlingspunkter

7.

Ansvarlig

Deadline

1. Økonomi (TJ) (max 5 min).
* Der er fremsendt saldobalance til bestyrelsen d.d.

* ***INTERNT*** Der skal undersøges om der skal bruges ekstern
revision, idet møder med klubbens revisor ikke alle overholdes, og
det er svært for TJ at få et komplet overblik. ***INTERNT***
* Der skal tjekkes op på holdkonti/kasser. Det skal være
gennemsigtigt for klubben, for at undgå “klubber i klubben”.
* Der skal snart arbejdes med et nyt budget.
Handlingspunkter
Ansvarlig
Deadline
Der skal findes en løsning på holdkasser

TJ

***INTERNT*** Der skal undersøges
om/og hvad en revisorløsning kan koste.

TJ

8.

Inden næste
bestyrelsesmøde
Inden næste
bestyrelsesmøde

1. Sponsor/fonde (OU) (max 5 min).

* Der er kommet godt med sponsorer til trøjerne. Der arbejdes stadig på
projektet, og tænkes frem til udebanetrøjerne næste år.
Handlingspunkter
Ansvarlig
Deadline

9.

1. Klubrum og butik (MP) (max 5 min).
* Der er 2-3 nye medarbejdere på vej til klubrummet. * Kasseapparat og
dankort kommer op at køre denne uge. * Der forhandles med ny
udstyrsleverandør / sponsor * Der planlægges mad (varm) i fremtiden, evt
med samarbejde med ekstern leverandør. * der laves ny info til hold vedr.
bespisning. * Der bestilles trøjer nu! Vi mangler kun det endelige layout fra
“Det gule hus”. Hvor mange ekstra trøjer skal der bestilles.

Handlingspunkter

Ansvarlig

Deadline

10.

1. Rekrutteringsudvalget (MOL) (max 5 min).
* Løvens Ishockey - nyt initiativ for at skaffe nye 7‘ere. Ny mulighed
for et lavt beløb, at kunne melde sig ind og få en god opstart. 200 for
trøje, kontigent i opstartsfasen. Der bevilges lidt penge til fortsat
kampagne og tiltag.

Handlingspunkter

Ansvarlig

Deadline

Der skal udarbejdes en bemandingsplan
for dette nye tiltag. Med en person der
ugentligt kan tage disse træninger for
Løvens Ishockey.

U7-U9-U11

Snarest

11.

1. Selskabet (SV) (max 5 min).
Der forhandles stadig, og stadig enkelte små punkter der ønskes
rettet eller ændret.

Handlingspunkter

12.

Ansvarlig

Deadline

1. Elitekamparrangementer (TC) (max 5 min).
Der er problemer med folk der melder fra i sidste øjeblik, eller
pludselig forlader vagten. Der snakkes om muligheden for at
indrage kort m.m. for dem der gentagne gange udebliver eller
aflyser. Hvilke muligheder er der for at skaffe flere frivillige? Tag en
ven med dag! Bedre info til de ældre hold, så det ikke udelukkende
er forældre til de mindre hold.

Handlingspunkter

Ansvarlig

Bedre info til holdene vedr klub OIK

MP

Deadline

Skabe en “frivillig dag” - Tag en ven med...

13.

1. Kommunikation (MP/MOL) (max 5 min).
* Ny hjemmeside forventes klar onsdag denne uge.
* Anderledes planlægning af istider? længere fremme i tiden? Andet
system. Der snakkes om diverse muligheder.

Handlingspunkter

Ansvarlig

Deadline

14.

1. Hvad skal vi nå resten af bestyrelsesåret?
Udsættes til næste møde. Der findes en ny særskilt dato.

Handlingspunkter

15.

Ansvarlig

Deadline

1. Eventuelt
* Der arbejdes med en mødeaften for bestyrelsen d. 15 december i
forbindelse med en 1. div kamp.

Handlingspunkter

Simon Vølund
Formand

Ansvarlig

Deadline

Martin Petersen
Referent

