Klub OIK vilkår:
Formål:
Formålet med ”Klub OIK” er at fremme frivilligt arbejde!
Medlemmer af ”Klub OIK” stiller arbejdskraft til rådighed for klubben til særligt udvalgte ”Klub OIK
opgaver”, for delt i grupper. Medlemmer der er aktive i ”Klub OIK” opnår et lavere kontingent, hvorimod
kontingentet er højere.
De opstillede vilkår er gældende fra 1/5-2011 og frem, og vil blive revideret årligt.
”Klub OIK kontingent”?
”Klub OIK kontingentet” gir en netto besparelse på 1300kr, uanset hold, dog ikke hvis man har opnået
søskende rabat, samt er passivt medlem.
Ved at være aktiv i en af nedstående grupper opnår man et lavere kontingent sats.
De enkelte gruppe ansvarlige afgør suverænt om ”Klub OIK medlemmet” er aktiv og derved berettiget til
den lave kontingent sats, dette ind rapporteres ca. 14 dage før hvert kontingent periode, til den
medlemsansvarlige; pt. Lykke Mathiassen.
Hold

Søskende (U9>)
U7
U9 + U11
U13 + U15 + U17
U20 + 1.div.
Motionister + 2.div + Kvinder(>20)
Passive

Normalt
kontingent
pr. sæson
1700 kr.
1700 kr.
3200 kr.
4200 kr.
4700 kr.
2700 kr.
500 kr.

”Klub OIK”
kontingent
pr. sæson
400 kr.
1900 kr.
2900 kr.
3400 kr.
1400 kr.
-

Besparelse
pr. sæson
-

1300 kr.
1300 kr.
1300 kr.
1300 kr.
1300 kr.
-

Kvinder:
Over 20år som kun spiller på kvinder holdet betragtes som Motionister, alle andre betaler jf. det hold de
spiller på.
Hvert medlem af ”Klub OIK” kan kun opnår et lavt ”Klub OIK” kontingent sats pr. medlem, og vælges ved
”Klub OIK” indmeldelsen.
Eksempel: Far spiller Motion & sønnen spiller U13.
Far melder sig til ”Klub OIK”, og kan opnå besparelse på enten eget eller sønnens kontingent.
Hvis moren også melder sig kan der opnå besparelse for begge.
Hvem kan ”arbejde” ifbm. Klub OIK:
Arbejdsindsatsen kan ydes af medlemmet, eller for yngre medlemmer af dennes nærmeste familie
(forældre, bedsteforældre,….)
Hvornår får jeg Lavt ”Klub OIK” kontingent?
Fra den dag du tilmelder dig en gruppe der er omfattet af ”Klub OIK” og har din Gruppe ansvarlige har
godkendt dig som værende Aktiv, vil dit kontingent blive nedsat ved næstkommende kontingent
opkrævning.
Hvordan kommer jeg med?
Registrering i ”Klub OIK” sker ved fremsendelse af navn, email, mobilnr. + Hold/navn på spiller du ønsker
skal opnå lavt ”Klub OIK” kontingent til den gruppe ansvarlige(se næste side), og man er først optaget i
gruppen når en tilkendegivelse fra den gruppe ansvarlige, er modtaget. De formelle krav for den enkelte
gruppe fås ved kontakt til den gruppe ansvarlige.
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”Klub OIK opgaver”
Følgende ”Klub OIK opgaver” er berettiget til besparelsen lavt ”Klub OIK” Kontingent, så længe man er aktiv
i gruppen, og evt. opstilles krav af den gruppe ansvarlige er overholdt. Det forventes at man som
udgangspunkt påtager en opgaver for en fuld sæson, ydermere er det den gruppeansvarlig der suverænt
afgør om en person er aktiv, og derved er berettiget til nedsat kontingent.
Arbejdsopgave
Pucken

Gruppe ansvarlig
??

Email
??

Mobil
??

Gruppe krav
Plan udarbejdes ved sæsonstart
Aktiv i en fuld sæson

??

Elitekampe-gruppen
(incl. bar)

Torben Clausen

tc@oik.dk

20786633

Plan udarbejdes ved sæsonstart
Aktiv i en fuld sæson

30-35

Klubrum-gruppen

??

??

??

Plan udarbejdes ved sæsonstart
Aktiv i en fuld sæson

5

Official-gruppe

Jesper Garbøl

jg@oik.dk

Plan udarbejdes ved sæsonstart
Aktiv i en fuld sæson

??

Værksteds-gruppen

Johnny Johansen

johnny.johansen682@gmail
.com

5324 5688

1 slibedag om ugen

4

Holdleder – gruppen

Torben Clausen

tc@oik.dk

20786633

OIK hold:
Vælges i samråd med træner
Motions hold:
Vælges af holdet

OIK
2stk. pr. hold
Motion
1 stk. pr. hold

Træner
(Ulønnet)

Dorthe Hansen

dh@oik.dk

2237 9969

Aktiv i en fuld sæson
Uddannelse kræves

Bestyrelsen

Michall Olsen

mol@oik.dk

23234083

-

Div. større events

Ad hoc

(incl. Rekrutterings
udvalg)

Vilkår annonceres ved
de enkelte events

Antal

-

Annoncering af ekstra opgaver:
Når ”Klub OIK” har ekstra opgaver, annonceres dette på www.oik.dk. Der vil også være opslag på ”info
tavlen”. Vi satser på at ”Klub OIK” medlemmer løbende vil modtage nyhedsbreve med tilbud om diverse
opgaver. Registrerer af din ”Klub OIK” aktivitet sker via de grupper ansvarlige, som holder Lykke Mathiassen
informeret om aktive ”Klub OIK” medlemmer; op til udsendelses af kontingent opkrævning. Et godt råd kan
være at melde sig til en gruppe tidligt i sæsonen, for derved at opnår en så stor besparelse som muligt,
samt lette sæson planlægning for de enkelte grupper.

Husk du har selv ansvaret for at være aktiv i den gruppe du har meldt dig til.
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IKKE ”Klub OIK opgaver”:
Følgende stævner er IKKE en del af ”Klub OIK”, hvert hold er forpligtet til at stille med arbejdskræfter i
forbindelse med disse, som en del af vores fælles ansvar for arbejdet i klubben.
Stævne

Stævne ansvarlig

Køkken

Klubrum

Dommer

Official boks

Opstartsstævne +

Michall Olsen

”Køkken team”
+ Forældre fra
berørt årgang

Klubrum gruppen
+ Forældre fra
berørt årgang

Klubdommer
+ 1 div. spiller

Official gruppen, +
Forældre fra berørt
årgang

Pulje stævner

Michall Olsen

Official gruppen, +
Forældre fra berørt
årgang

Michall Olsen

Klubrum gruppen
+ Forældre fra
berørt årgang
(U13/U15/U17)
Klubrum gruppen,
+ U11 Forældre

Klubdommer
+ U20/1 div. spiller

Odense Cup

”Køkken team”
+ Forældre fra
berørt årgang
(U13/U15/U17)
”Køkken team”
+ U11 Forældre

Klubdommer,
U15 spillere,
U17 spillere

U11 Forældre,
+ 1 Supervisor

Oldboys stævne

Michall Olsen

”Køkken team”,
U7/9 Forældre

Klubrum gruppen,
+ Kvinder holdet
+ U20/1div. spiller

Klubdommer,
+ U20/1 div. spiller

1 Supervisor
+ Kvinde spiller
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