Referat fra bestyrelsesmøde i OIK 13.11.13
Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK

Tirsdag den 13. november 2013, kl. 19.00-21:30 i klubrummet.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.

Godkendelse af dagsorden
Valg af referent
Godkendelse af referat fra mødet 13. august 2013.
Økonomi
a. Status pr. 1. november 2013. (Meget gerne rundsendt inden mødet).
Sponsor
a. Valg af Bryggerisponsor. Oplæg fra Carlsberg (Bilag 1), håber at modtage
noget fra Albani inden mødet.
b. Andre tiltag?
Arrangementer
a. Sommerhockeyskolen 2014
b. Odense Cup?
c. Old Boysstævne
Samarbejde med Bulldogs omkring afvikling af elitekampe.
Sportsudvalg
a. Evaluering af fuldtidstrænere (OU)
b. Indkøb af videobehandlingsprogram (Bilag 2)
c. Andet?
DIU-kort
Visionsmøde
a. Endelig dato
b. Skal vi have andre med end bestyrelsen?
Eventuelt

Tilstede var SV, TJ, MOL og OU. Afbud fra YP og DH
2.
3.
4.

SV
Godkendt
Udsendt saldobalance blev taget til efterretning. Forsat udsigt til et underskud på kr.
50.000.

5a.

Med udgangspunkt i fleksibilitet og økonomi var der tilslutning til Carlsberg-aftalen.
SV melder tilbage til Carlsberg og Albani.
Der er flere mindre aftaler der ulmer men ingen store aftaler på vej.

5b.
6a

Der har været afholdt møde i gruppen omkring sommerhockeyskolen. Betalingen for
hockeyskolen blev vedtaget til kr. 2100. Første information omkring skolen skal være
ude inden 1. December.
6b og c MOL vil til næste møde have udarbejder tids-/handlingsplan for de to
arrangementer.

7.
8a.
8b.

OU har de sidste kampe forsøgt at danne sig et overblik over processerne i
afviklingen af kampene. TJ og OU holder møde med selskabet for at få orden på
afviklingen.
Ingen beslutninger.
Løsningen er for dyr, der eksistere næsten lige så gode gratisprogrammer.

9.

MOL har fået nye kort som blev uddelt.

10a.
10b.

Dato fastsat til 12. december.
Det blev besluttet at udvide kredsen med folk fra forskellige funktioner i og omkring
OIK. SV udsender infitationer.

Bilag 1

Bilag 2

Hej
Jeg har fra Chuck fået at vide at eliten vil indkøbe dette system til at optage
kampe m.m.

http://www.interplay-sports.net/44/Interplaysports_UserGuide_Icehockey_PRO.pdf
I den forbindelse kan amatørene få 7 licenser af systemet til 5000 svenske
kroner
Chuck er meget interesseret i af få det, så kan det blive et punkt.
/ole

