Dagsorden/Referat for bestyrelsesmøde i OIK
Mandag den 11. marts 2013 kl. 19 i klubrummet
Deltagere: SV, MOL, TJ, TC, OU, MP og DH
Afbud fra: ingen

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Tilføjelse fra Ole – gavekort
Kontrakter til frivillige
Cykeltyveri
2. Valg af referent
Dorthe Hansen
3. Sportsudvalget.
a. Fremlæggelse og godkendelse af plan for sommertræning (DH/AH/CW)
SAQ – til alle spillere i klubben, arbejde med egen kropsvægt.
Cross træning til holdene, det bliver muligt i hal 2. Starte med 1. div.,
derefter bliver det arbejdet ned på de yngre hold.
Der bliver arbejde med en plan for Thomas Almestrand, intet er på plads
endnu. Chuck har en aftale med ham i morgen, hvor de vil snakke videre.
Den endelige plan for sommertræningen vil komme senere.
b. Fremlæggelse af plan for is sæson 2013/14 (DH/AH/CW).
Eliteprojekt 1 – mest 1. division
Eliteprojekt 2 – mest U20, sammen med nogle udvalgte U17 spillere.
Der mangler afklaring af 2. holdsspillerne, der er ikke kommet i gang i House
League.
Mange af U17 spillerene vil være med på U20.
Der har været snak med de fleste trænere, men kontrakterne er ikke klar
endnu.
Mandag aften vil være Skill-Night, for de yngste grupper. Det vil ligge i
træningen inden Eliten samt de 3 træninger efter.
Der mangler en målmandstræner, eller en målmandscamp til sommer.
c. CW/AH kontrakt 2013/14 (uden deltagelse af AH og CW)
4. Dommer/official.
5. Rekruttering
a. Slutspurt for rekruttering til finalekampe?
6. Klubarrangementer
a. Sommerhockeyskole 2013 (MOL).
Mangler deltager
b. Odense Cup 2013 (MOL).
Ender med at være en rent U11 stævne
c. Oldboys DM 2013 (MOL).
Mangler forsat deltager
d. OIK Awards (SV/AH).
Afholdes samtidig med Landskamp 4 april
e. OIK fest? (SV)
Skydes til efteråret

7. Økonomi
a. Fremlægning af endeligt regnskab for 2012 (TJ)
b. Budget til GF. (TJ)
c. Tilskud til DM for kvinder.
Afvises
8. Klubrum og butik (MP).
IAB
9. Selskabet (SV).
IAB
10. Elitekamparrangementer (TC).
Lister med antal pr. kamp er udarbejdet
11. Kommunikation (MP/MOL)
a. Den nye hjemmeside (MOL/MP).
www.oik.dk skal peger til amatør delen
b. Nyhedsbreve (AH)
12. Kommende møder
a. Generalforsamling 17. april 2013 kl. 19.
i. Dagsorden
ii. Forslag
iii. Kontingent
iv. Lokaler
v. Forplejning
vi. Ordstyre
13. Eventuelt
Intet

