Referat af ordinær generalforsamling i OIK torsdag den 18. juni 2020
Konstitueret formand Thomas Søborg Olesen (herefter TSO) byder velkommen og indleder med at bede
forsamlingen rejse sig og afholde 1 minuts stilhed for at ære vores tidligere formand Vandy Bæk Thorsen.
1. Valg af dirigent og referent.
Dirigent: Bestyrelsen har peget på Harm Ehmen (HE), som generalforsamlingen godkender.
Referent: Bestyrelsen har peget på Rikke Grossmann (RG), som generalforsamlingen godkender.
Harm byder velkommen til generalforsamlingen.
Dagsorden gennemgås og det pointeres at budget ikke skal godkendes.
Harm konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Der er deltagelse af 14
stemmeberettigede medlemmer.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Kim beretter bagud og Thomas beretter fremadrettet.
Kim giver udtryk for at der sker rigtig meget godt i OIK. Der er stort engagement og mange
fællesskaber.
Vi er lykkedes med at bygge en solid rekruttering op, med ansættelse af Palle Thomsen og hele
teamet omkring begynderhockey.
Der er stort engagement i U11-U13 gruppen.
Der mangler bredde på U15-U20/1.div
Pigerne har stor tilslutning og der er godt gang i seriøs træning.
Motionsafdelingen bidrager med engagement og støtter godt op.
Det er en udfordring at langtidsplanlægge i Odense.
Økonomien er flyttet til et positivt fundament, hvor vi har mulighed for udvikling.
Officials er meget engagerede, men ikke ret mange.
Dommere er godt funderet og meget velfungerende.
Klubrum er udfordret på at der mangler hjælp, hvilket desværre giver et lidt mindre flow.
Materialeafdelingen kører solidt.
Vi er gode til at afvikle stævner. Der generelt god opbakning, selvom der til tider kan mangle nogle
hænder.
Hjemmeside/kommunikation – der kommer en del op på hjemmeside, men der er plads til
forbedring i kommunikationen.
Corona bremsede alt op og satte en brat stopper for sæsonen og de udlandsture der var planlagt.
Vi har som klub klaret os godt igennem økonomisk og er i gang med at komme godt i gang igen.
Tak til alle frivillige der bidrager til afvikling af aktiviteter i OIK og Bulldogs.
TSO
Tak til Kim!
Det vi har iværksat nogle af vores fokuspunkter i løbet af tiden under corona og vi skal i løbet af
sæsonen arbejde videre på:
 Holdlederudvalg – det kan være svært at komme ind og være ny holdleder. Rikke
Grossmann, Michael Pedersen (U9) og Casper Kragh (U11) har fokus på lederdelen i
rekrutteringen.
 Rekruttering – skal stadig have fokus og udvikles for at styrke bredden op gennem
rækkerne.
 Coaching – Der er igangsat coaching-projekt for ledergruppen (trænere og holdledere) for
at sætte skarpt på hvad vores værdier og mål er, så vi får en rød tråd i arbejdet.

Vi tager løbende fat i kerneområder med henblik på at udvikle os mod et professionelt virke i OIK.
Sportsudvalgets beretning fremlægges af Anders Holst:

Følgende tanker om den sportslige gennemgang :
Først 2019/2020
2 ud af 6 uddelte medaljer ved DM gik til Odense. Kvinder og U20. Vi oplevede Stor bredde på
U20 gruppen sidste sæson.

Masser af sportslige aktiviteter fra besøg af Stavanger i august, 3 turneringer i opstartsfasen i
Odense, puljeturnering i november, New Years Championship, U15 breddesamling samt tre
store weekender i marts/april, som dog blev ramt af corona.
Støtte til 3 – 4 kvindelige landsholdsspillere til at være med i europæisk ishockey
2 – 3 landsholdspillere på kvindernes A-landshold, 4 Odense-spillere med til U18 Vm for kvinder.
3 spillere med U17 landskampe i sæsonen samt én spiller med U16 landskampe.
1 spiller som blev siet fra lige før U20 VM
Godt samarbejde med Esbjerg, Rødovre og Århus omkring træningskampe på drengesiden.
Herlev og HVIK på kvindesiden. Genial 3 mod 3 turnering i Esbjerg var en af successerne.
Opdyrke områder, som DIU ikke dækker.
Tilgang hos de voksne og hos de yngste.
Udmærkelsen som årets Løve Klub ( hvis det ikke er blevet nævnt tidligere). Mere struktur på
Voksen begynder.
Til gengæld i forgangne sæson afgang blandt ældste U15 og U17 og det ser ud til at fortsætte
igen frem til kommende sæson. Ikke mange, men nok til at det gør ondt på vores U17.
U9, U10, U11, U13 havde arrangeret udenlandsture – desværre forsvandt de sammen med
Covid 19
Kommende sæson
- arbejdet i sportsudvalget, med fokus på at vi har udset en ansvarlig fra udvalget til hver
årgang. Dette for at få fingeren på pulsen. - jeg selv tager U7 for at øge fokus på de helt unge,
samt det giver mig mere tid at fokusere mere overordnet på den sportslige udviking i klubben. –

årets Løve Klub.Der skal bygges videre på den del.
- vores planer om at tilbyde morgentræning 1 ggr/uge foruden til dem på kraftcenter.
- at vi har forlænget aftalen med Toms til at udløbe 2025!
- den nye struktur i DIU med fokus på U20 i stedet for 1.div. Tilføjelser til turneringerne med U7,
U9, U11, U12, U13, U15, U17, U20 samt 1.division og motionshockeyen.

- den nye kvindeliga: National Liga med ligasponsor og støtte fra DIU. Og projektet med
rekruttering af flere piger.
Stor gruppe trænere/ledere er klar til kommende sæson. Vi kigger stadig efter inspiration, men
grundbesætningen er klar.
Lederudvikling og fokus på hvad gruppen bag bænken kan gøre bedre for at skabe bedre hold
på den sociale og sportslige side
Fokus på at motionshockeyen deltager i organiserede kampe og bliver suppleret med spillere
Spørgsmål til beretningerne:
Lars Nielsen (LN): Spørger til hvem der skal træne om morgen og om de skal træne sammen med
kraftcenter.
AH svarer at de to grupper ikke får overlap. Tilbuddet er for at udnytte istiden bedre.
LN: Hvad er planen i forhold til skøjtetræning. Man kan se at dem der har haft Chuck er på niveau
med dygtige skøjteløbere i andre danske klubber, modsat dem der ikke har haft Chuck.
AH: Sportsudvalg har samme observation. Der laves faste ugentlige skøjtetræning fra U7 og op til
U13.
LN: savner den sportslige røde tråd – det har været oppe ved andre bestyrelsesmøder. Han noterer
at når der i coaching projektet skal superviseres, så er det fra U15 og op dem der sidder i
sportsudvalget, der skal supervisere sig selv.
Ole Andersen (OA) tvivler på morgentræningen.
OA er bekymret for skøjteløbet i og med, at børn kommer på is uden ordentligt snørede skøjter –
trænerne skal være mere opmærksomme på både skøjter og skøjteløb. Man bør måske hyre
eksterne skøjtetrænere ind.
AH: Svarer at det ene ikke udelukker det andet.
Kasper Mundt (KM): Spørger om der er fokus på at undgå, at unge talenter forsvinder fra klubben?
TSO kommenterer at vi ikke ønsker at talenter forsvinder. Vi ønsker at opbygge et værdisæt, som
kan holde talenterne hjemme i stedet for at de søger ud. Samarbejdet med Bulldogs skal udvikles
for at tilbyde disse drenge en fremtid med professionel hockey.
Mads Lund (ML) henviser til ATK, som en rød tråd og kommenterer at der var afsat 35.000,- kr. til
uddannelse af trænere, men at der kun er brugt 3000,- kr.
ML kommenterer også at vi hilser spillere udefra velkommen.
LN: Skøjteteknik kan man ikke finde i ATK, det er kun ved fysisk kunnen at det kan læres videre.
LN: Husk en strategi for hvad vi skal gøre for at vi får nye spillere, i forbindelse med ny efterskole.
Kim: Vi har været med til at føde ideen om efterskolen og Thomas har deltaget i opstartsmøder.
I forhold til skøjteløb kommenterer Kim at det også er afhængigt af hvad den enkelte spiller ønsker.
Harm fortæller om efterskolens tilblivelse og hvad der arbejdes på i forhold til samarbejde med
Odense Kommune og Team Danmark.
LN: Spørger hvorfor der kun er brugt 3000 ud af 35.000 kr. der er afsat, når der i DIU er bestemt
regler for hvilke kurser man skal have for at være træner på de et givent hold.
AH: DIU giver selv kompensation for disse regler.
KM Spørger til om man kan have en praktikant til at arbejde med kommunikation.
RG svarer at der ikke er ressourcer til at holde en praktikant til ilden.
Det kommenteres at muligheden kunne være et studiejob for en fx journalist studerende.

Jørgen Als (JA): spørger ind til om der er ideer til planlægningen for at gøre det lettere for forældre
og børn i OIK.
Kim svarer, at det er et fokuspunkt men meget personbestemt i forhold til hvordan det lykkes.
Vi bør kigge på hvordan andre gør det, hvis de gør det bedre.
Hans Henrik Henriksen (HHH): Spørger hvad der er til hindring for at der laves ugeplaner der rækker
længere frem.
AH: Det er kun Kvinder, U15 og U17 der er udfordret på usikre ugeplaner. Det kræver at lederne på
de enkelte holder melder ind til Anders i forhold til hvornår man kan træne. Mange hverdagskampe
spænder ben for en fast plan.
Der er generel opfordring til at træningstider bliver tilgængelige tidligere.
KM opfordrer til at målmandstræningen ikke ligger fast om mandagen og optager 1½ time med få
spillere.
LN: Hvis man har sportsudvalg som mødes jævnligt kan alt planlægges der, ved at trænere melder
ind hvornår de ønsker træning.
LN roser bestyrelsen for at arbejde godt med flere punkter.
Harm konkluderer afslutningsvis, at vi har nogle ømme punkter i forhold til fx planlægning af
træning og istider.
Beretninger godkendes af generalforsamlingen.
3. Forelæggelse af årsregnskab for det forløbne år til godkendelse.
Mads fremlægger regnskab og redegør for den aftale der er lavet med eliten.
Vi har været udfordret på likviditet og har derfor efter aftale holdt penge til DIU tilbage og afdrager
denne gæld i samme tempo, som Bulldogs betaler deres gæld til os.
Årets underskud på 53.285,- kr. er primært opstået ved større investeringer på fx slibemaskine og
flere skabe.
LN: Opfordrer til at man ligger budgettet ind ved siden af regnskabet, til bedre sammenligning.
HHH: Hvad forventer man i forhold til at få pengene fra Bulldogs rettidigt i kommende sæson?
Mads: Hvad der skal ske fra nu af og frem er det ikke sikkert. Det afhænger af hvordan kampe (er
tilskuere tilladt?) og samarbejdsaftale kommer til at se ud.
Årsregnskabet godkendes.

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til efterretning.
Mads fremlægger budget for 2020.
Tingene går hurtigt og en del er kommet med i budgettet pga. den skubbede generalforsamling.
Bl.a. er der taget højde for aflyst Odense Cup og Oldboys DM.
Der er søgt en del hjælpepakker og puljer, som får positiv effekt på budgettet.
Der er usikkerhed omkring indtægt fra Bulldogs jf. pkt. 3 og den manglende forhandling om
samarbejdsaftalen.
Der er stadig en skattegæld, som vi afvikler efter aftale.
HHH: Spørger til stigningen i sponsorer.
ML: Vores formand har trukket en del nye sponsorer og der er stadig en del der er på 2. år.
LN: Spørger ind til stigninger til lønomkostninger.
ML: Toms og Palle har kun belastet årsregnskab med ½ år, hvor det i 2020 er fuldt år.

Budget er taget til efterretning.
5. Bestyrelsens forslag til kontingent for den kommende sæson.
Der er ikke forslag til ændring af kontingent.

6. Behandling af indkomne forslag.
Der er ikke indkommet forslag.
7. Valg af formand (i lige år).
Konstitueret formand Thomas Søborg Olesen genopstiller og vælges uden modkandidat.
8. Valg af kasserer (i ulige år).
Mads Lund er ikke på valg.
9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Jens Hellsten genopstiller og vælges uden modkandidat.
10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Vivian Lindberg Larsen er på valg og genopstiller. Vælges uden modkandidat.
Ole Andersen stiller op og vælges uden modkandidat.

11. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor Torben Jess genopstiller og vælges uden modkandidat.
Revisorsuppleant Hans Henrik Henriksen genopstiller og vælges uden modkandidat.
12. Eventuelt.
KM foreslår at bestyrelsen/sportsudvalg laver medlemsmøder et par gange om året, for at tage
disse debatter om sport og andre ting der rører sig i OIK.
TSO bifalder forslaget og bestyrelsen vil arbejde for at få dette sat i gang.
ML gør opmærksom på at vi i forbindelse med coaching projekt har forpligtet os til at afholde
forældremøde og holdledermøde.
ML argumenterer for at der kommer flere forslag (og medlemmer) til generalforsamling, så vi kan
beslutte hvad det er man vil, i stedet for at komme med løse forslag til forældremøder eller
medlemsmøder.
ML oplyser at vi på repræsentantskabsmøde blev begavet med 5000,- kr. fra DIU til afholdelse af
klubfest.
Harm fortæller at der for de klubber der er tilknyttet Sports College vil være arrangementer
omkring bl.a. trivsel.
Harm gør opmærksom på at der kan gøres mere for at indkalde medlemmer til generalforsamling,
ved at sende dem en mail.
I forhold til medlemsmøde mener Harm at det bør gøres holdvis under træning, med deltagelse af
bestyrelsesmedlemmer og evt. træner.
TSO siger tak til Harm for at være dirigent og til de fremmødte for god ro og orden

_______________________________________________________________
Dato
Thomas Søborg Olesen, Formand

______________________________________________________________
Dato
Harm Ehmen, Dirigent

