Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK
Mandag den 10. marts 2014, kl. 19.00-21:00 i klubrummet.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af referent
3. Godkendelse af referat fra sidste mødet.

(Fortroligt/Web)

4. Personale punkt Oplæg til aftal med Anders Blicher Petersen?

(ABP/MOL/SP)

5. Økonomi
a. Status pr. dagsdato
b. Sponsorat
c. Ændringer i BUDGET 2014?

(SP/TJ)
(MOL)
(SP)

6. Formandsmøde Vest2 marts 2014 i Herning
a. Tilbagemelding efter Formandsmøde

(MOL/KO)

7. Pro Goalie Camp (bilag 1)
a. Tilbagemelding efter møde med Brian E. Kristiansen

(MOL/KO)

8. Samarbejdspapir Bulldogs (bilag 2)

(MOL/JJ)

9. Nodea fonden

KO/JJ/AH

10. Cups
a. Odense Cup
b. Oldboys DM 2014

(MOL)
(KO)

11. Dommer i OIK

(MOL)

12. Kurser(bilag 3)

(MOL)

13. Eventuelt

Inviteret:

MOL, KO, TJ, OU, DH, DM, PF, SP, AH, ABP

Bestyrelsesmøde den 10/3 2014
tilstede
OU, MOL, PF, KO, SP, DM
afbud
DH, TJ

valg af referent
DM
Personale punkt
iden det enlige møde har vi et møde med Anders fra Newtec omkring
muligheden for økonomisk hjælp.
Anders (ABP) newtec om sponsorart / underskudsdækning til Chuck.
ABP sætter fokus på hvad vi mister hvis vi mister Chuck, da vi falder uden for
rent skøjteteknisk. Dette ses mest fra U13 og op.
Broblemet for at kunne beholde Chuck er økonomisk som snakket om ved
sidste møde. ABP er villig til at stille en underskudsgaranti / sponsorart.
bagrunden skal være en avanceret skøjte skole med Chuck som træner,
underskudsgaranti garantien skal være fuldt dækkende helt op til 140000
uafhængig af hvor mange tilmeldinger vi måtte få.
ABP fremviser budgetter for 2 skøjteskoler Evt. Uge 42 og uge 8 af en pris på
ca 3500.- pr næse og med en uges varighed.
ABP kommer med hans oplæg om hvordan han ser skolen ske og reklamerne
her for, han buget tager udgangspunkt i ca 25 deltager på hver skole og regner
med et overskud på ca 10000.- Skolerne skal har fokus på u13 og op efter, det
skal være eksklusivt og ikke en selvfølge at man kan deltage. Evt
sammenarbejde med et hotel så man kan tilbyde et samlet tilbud
Chucks evt. Løn for dette er ikke end del af de 140000 med mindre vi får et
stort overskud så vi kan klare økonomien selv.
Forudsætter at vi skal ansætte Chuck på samme vilkår som han var på før vi
opsagde ham, det Anders forslår giver os de ca. 140000.- som vi mangler for
at kunne beholde Chuck,
Anders hoved mål er at sikre en god skøjte udvikling, og fremhæver at Chuck
har det vi mangler. Rent praktisk bliver pengene indbetalt til selskabet I

Starten af sæsonen mod en skreven garanti for at Oik får pengene hvis vi
kommer til at mangle noget I budgettet hvis vi beholder Chuck.
Målet er at få fokus på at udvikle talenter og fange de ambitiøse spillere.
Vi ville kunne fakturere os til pengene allerede I løbet af sommeren
ABP binder umiddelbart sit tilbud op på Chuck da han mener at vi enu ikke har
udnyttet hans potentiale.
Vi får Is april og juli men der arbejdes på at der skal kunne komme is på hele
året ved at man piller isen af på skift I de 2 haller. Evt. Betalt af et
arrangement dækket af Nordea fonden...
ABP går fra mødet og vi diskuterer forslaget.
Vi skal ha nogen som bær opgave, og som brænder for det, og som vil løfte
hele opgaven sammen med Chuck,
OU brænder for det, der skal være en dialog med Chuck og OU skal ikke side
med det alene, sammen med Chuck, der skal findes de formelle vilkår, laves
kontrakt, findes forælder der gerne vil være bannerfører på projektet

OU tager den med ABP omkring en køre plan for hvad vi kan og
skal for at vi kan gøre dette.
Det skal være krav til vores træner til at lære fra Chuck så de kan bære det
videre uden Chuck.
Vil vi det: Sportsligt vil vi uden tvivl
økonomisk: vil vi gerne hvis vi er uden risiko.
Kan vi lade en sponsorer bestemme hvem der er ansat I klubben eller er der
noget vi som bestyrelsens valg. Der fremsætter udtagelse om at det jo ikke er
et dissideret krav at det skal være Chuck vi bruger, men at han virker som det
oplagte emne. Men ikke et krav når bare sætter fokus på at frembringe en
bedre skøjtekultur.

Godkendelse af referat fra sidste møde
OU, kan ikke godkende da han ikke blev noteret som uenig I vores beslutning
om at afslutte vores kontrakt med Chuck.
Så deres skal laves en note for at de tilstedeværende ved sidste møde var
enige om beslutningen om at ophæve vores sammenarbejde med Chuck.
OU bringer manglede forudsætninger for vores budgetter som liger til grund
for vores beslutning, MOL henviser til de rundsendte budgetter der viste
hvordan det vil se ud under 3 forskellige scenarier med træner.
Økonomi
Status Vi mangler 150 000 i kontingent, Vi skal ha sat noget på nettet om at de
skal betale, inden vi skal rundt og kontakte forælder og holdledere for at få de
sidste ind.
Vi skal rundt til alle holdne igen og denne gang med listen over hvem der
mangler at betale og få slettet dem der ikke har været kommet I denne
sæsons.
Stine og Dorthe M slår sig sammen og får kigger på lister.
ole skal på kursus I convensus måske det kunne være smarter. Og han kommer
med et oplæg Ved næste bestyrelsesmøde hvis kurset indbefatter noget der er
aktuelt for os.
vi skal undersøge om vi kan lave noget der smart kan sammenarbejde med
sportsadmin
lykke stopper og vi skal derfor ha genopfundet det lykke sidder med, så en ny
kan tage over.
Sponsor punkt
Calsberg sponsorart
Yvonne har båret dette vider, men skal vi virkelig gøre det? Nu hvor selskabet
virkelig vil sammenarbejde, og vil det ødelægge noget af det gode der sker
mellem os og selskabet hvis vi siger ja? Vi sender carlsbergs oplæg med Ole ud
til Anders B for at få en fornemmelse af hvad vi kan gøre med dette oplæg.
vi venter med at skrive under,

Ændring af buget
Hvis vi går med underskudsgarantiem går vi ud med et overskud på 116.000
Formandsmøde I herning
KO og MOL var med Der blev snakket om fastholdelse af 2holdspiller Ålborg
har et U25 spiller. Men der mangler kampe for disse hold.
Det kom frem fordi unionens gerne så at klubberne var bedre til at fast holde
spiller der ikke vil spille elite.
Vi liger kontingent mæssigt I den dyre ende men er ikke de dyreste.
nogle klubber køre med billiger kontingent til de spiller det ikke tilbydes
mange kampe.
Frem for kontingent besparelser skulle man måske fremme resurserne
omkring holdene.
Istidskordinering, udnytter ci vores is godt nok? Er det klubberne eller diu der
skal afgøre hvornår kampe skal lægge, ville det kunne giver beder overblik
over sæsonen?
Kunne det være en løsning hvis der blev ansat nogen ude I klubberne til at fast
lægge kampene.
Dommere er vi for dårlige til at passe på vores dommer? Er vores dommere for
unge/ urutineret? Kan Allan benediktsen samle vores dommere, passe på dem
og påsætte dem til kampe? Han vil gerne, vil vi det og kunne vi evt. Lave en
mentor aftale mellem vores dommer.
27/5 ungdoms møde
Diu kommer med oplæg, vedtægter, kontingenter,
vi kunne godt komme med et oplæg om hvordan vi har sammensat vores
slutspil måske vi skal spille Best af 3 frem for bedst af 5 Eller et pulje stævne
hele måden vi planlægger vores ture og kampe burde tages op.
måske vi skal uden om kval til DM?
Men lad os tage det op når vi ved hvem der skal deltage, og når vi har set diu's
oplæg.

Pro goalie Camp.
vojens er kommet på banen og vi ved jo derfor ikke om vi kan komme på
kortet, vi melder tilbage at vi vil genre under de vedtaget forhold.

Samarbejde med bulldog.
Mailen om mødet med Jørgen er sent rundt og vi skal være OBs på hvad vi kan
gøre for at fremme sammenarbejdet.
koncerten på dokken er på tilbud for Oik medlemmer. Info tilgår. Men prisen
bliver 295.- vi skal støtte op om at få solgt nogle billetter.

Nordea fonden
mads Lund har en god ide, men Info tilgår. Kommer måske til næste møde
enten på mail eller person Kim beder om oplæg eller mail her om
odense cup.
fuldt booket, evt. Flyttet et hold fr 11.1 till 11.2 enten Luxembourg eller
Gladsaxe. Møde på onsdag kl 18.30 omkring detsler
oldboys DM
rykke for personlig til melding, vi mangle A hold så evt. Lave A rækken om til
enu en B række da vi mangler A hold. Der mangler tilmelding og Anders rykker
de sidste klubber.
Holde jesper ops På at få noteret holdene,
der skal lige mindes om at de ikke kan spille hvis de ikke bliver tilmeldt, og det
vedtages at droppe A rækken. Anders H kontakter JG
Sommerhockey skole
Træner møde I næste uge MOL og AH finder dato og afholder møde
vi skal være beder til at sælge varen også til de nye.
Fokus på pris kvalitet.
Dommer I Oik
se ungdomsmøde om Alla Benediktson og derud over skal der være nogle
dommerkurser så vi får flere dommere.
Kurser
se mail og tilmeld

Evt.
Strategi
Kim har en masse tanker, og visioner han har brug for at komme af med og få
respons på, få konkretiseret hvor vi er på vej hen.
der er dog meget travlt inden generalforsamling men det ville være fedt med
en vison at frem lægge på generalforsamling.
Blive bedre til at se frem, ha en vison så vi ikke kan blive skubbe ud over det vi
arbejder for, hvordan får vi flere arangeserert I klubben,
Kim får en time på næste bestyrelses møde.
Tydelighed omkring hvad vi vil som ledelsen, og hvad værdierne er for os og
klubben.
Personale følsomt
Anders Holst kommer til og informeres om mødes med ABP.
Anders H fremhæver at vi skal være bedre til at fange deltager og være bedre
til at sætte fokus på vigtigheden af skøjteteknisk, og den træner vi vælger skal
være bedre til at reklamere for fremelskningen af skøjtetekniken.

