Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK
Torsdag den 2. Januar 2014, kl. 19.00-22:30 i klubrummet.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.

Godkendelse af dagsorden
Valg af referent
Godkendelse af referat fra sidste mødet.
Konstituering af Formand
Ekstra ordinært generalforsamling (EOG)
a. Fastsættelse af dato
b. Udarbejdelse af Dagsorden
i. Valg af Formand
ii. Valg af bestyrelses 1 Medlem
iii. Valg af bestyrelses 1 suppleant
iv. Vedtægtsændringer
v. ..
vi. ..
vii. ..
viii.
Økonomi
a. Status pr. dagsdato
b. Budget 2014?
Sponsor
a. Carlsberg (Er denne under skrevet ?)
b. Andre tiltag?
Arrangementer
a. 10 x TecTac (skal dette gennemføres kun 2 deltager)
b. Sommerhockeyskolen 2014
c. Odense Cup
4-6 april
d. Old Boysstævne
28-30 marts
e. Tec Tac Uge 8
f. Klubfest?
Afvikling af elitekampe
Rekrutterings udvalg
Sportsudvalg
a. Forslag fra MOL
b. Andet?
Visionsmøde
a. Vojens Modellen
b. Gratis Hockey for U7
c. Hockeyshop
d. Udenoms udstyr skudramper… osv.
e. Videre forløb ?
Andet:
a. Fastsættelse af møder resten af sæsonen efter EOG.
Eventuelt

Ad 4.
Jeg har med øjeblikkelig virkning besluttet at trække mig som formand.
Umiddelbart inden jul blev Odense Dyrehospital solgt. Det er naturligvis en glædelig
begivenhed, men også en hændelse der gør, at jeg i de næste måneder får ekstra travlt med
at få tilpasset en ny struktur på hospitalet.
Jeg havde i forvejen besluttet at stoppe i forbindelse med den ordinære generalforsamling.
OIK har brug for en formand der har tid til at være med til at løse alle de udfordringer der
lægger lige rundt om hjørnet. Så det er min vurdering at OIK er bedst tjent med at få skiftet
ud nu, så man kan komme i gang med ændringerne.
Jeg har opfordret Michall til at tage over som konstitueret formand frem til GF. Det er
naturligvis bestyrelsen der træffer den beslutning.
Når bølgerne har lagt sig på arbejdet vil jeg gerne hjælpe igen – bare på et andet plan.
Når i som bestyrelse har besluttet hvordan i vil tackle situationen, hjælper jeg gerne med at
få kommunikeret budskabet ud.
Simon

Referat for bestyrelsesmøde i OIK
Torsdag den 2. Januar 2014, kl. 19.00-22:30 i klubrummet.

Deltager:
Afbud:
1.
2.
3.
4.
5.

YP, TJ, MOL, OU og DH
SV

Godkendt
Dorthe Hansen
Simon har sendt det ud.
Konstituering: Michall Olsen er konstitueret Formand frem EOG, og evt. til GF
EOG:
a. Dato: mandag den 20. Jan 2013, kl. 18.00
b. Dagorden:
i.
Der skal vælges 1 medlem og 2 suppleanter, som skal være med til
den GF. Derefter skal der vælges ud fra dagsordnen for ordinær
generalforsamling.
6. Økonomi
a. Årsresultatet er som forventet
b. 2014 budget tages op efter GF.
7. Sponsor
a. Carlsberg, MOL snakker med Simon
b. Sponsorudvalg: MOL tager fat i Simon for om han vil være med i et
sponsorudvalg, der er mulighed for at være med på fundraising kursus
gennem Odense Kommune.
8. Arrangementer
a. TecTac: Bliver aflyst da der kun er 3 tilmeldinger.
b. Sommerhockeyskolen 2014, Lise er ved at lave plakat og flyers. Næste møde
bliver ultimo januar.
c. Odense Cup, skifter evt. dato.
d. Old Boys stævne evt. bytte dato.
e. TecTac uge 8: Chuck
f. Klubfest: JA
g. 5 a side turnering for spillere under 18 år, mens der er GF, i stil med
Nytårscup.

9. Afvikling af elitekampe:
a. OU har lavet nye tiltag i gruppen. Dem der tager vagter til kampen får et lod
pr. Kamp og der bliver lavet lodtrækning om et weekendophold på
Hindsgavl Slot.
b. Dem der skaffer nye til barvagter får 6 flasker vin.
10. Rekrutteringsudvalg:
a. Har købt udstyr, dog mangler de en regning fra Stadium.
b. Vi skal dokumenterer overfor Odense Kommune om hvordan midlerne er
brugt. OU og TJ samler op på det.
11. Sportsudvalg:
a. Laver oplæg til det fremtidige oplæg for 2014/15.
12. Visionsmøde:
a. Dorthe tager fat i Lise Krøyer vedr. gratis U7
b. Hockeyshop: OU tager fat i RexHockey og Dorthe i Brian fra HockeyCity vedr.
rabat kode vi kan give til vores medlemmer.
c. Udenoms udstyr, mol tjekker hvad det er de har i Rødovre
d. Vojens model: Skal undersøges nærmere før der kan tages beslutning om vi
skal det samme i OIK.
13. Andet:
a. Næste møde mandag den 13. Januar
14. Eventuelt:
a. Der mangler folk til klubrummet. Det er specielt i weekenderne til stævner.
Vi skal lave den gode historie om klubrummet, og dermed søge flere hænder
til klubrummet.

