Referat af ordinær generalforsamling i OIK lørdag den 21. april 2018
1. Valg af dirigent og referent.
Dirigent: Bestyrelsen har peget på Harm Ehmen, som generalforsamlingen godkender.
Referent: Bestyrelsen har peget på Rikke Grossmann, 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 og der er mødt 21
stemmeberettigede medlemmer op.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Vandy starter med på klubbens vegne at takke Jette Hansen for sit store arbejde med rekruttering
og skolearbejdet.
Vandy takker også Hans Henrik for sit arbejde i bestyrelsen.
Vandy fortæller at der går rigtig godt for OIK. Økonomien ser rigtig fornuftig ud og
bestyrelsesarbejdet fungerer godt, med de udvalg vi har sat i søen for år tilbage. Vandy kan derfor
koncentrere sig om det arbejde han som formand skal udføre i Bulldogs på OIK’s vegne for at styrke
og udvikle samarbejdet mellem forening og selskab.
Vandy giver en kort orientering om egen situation hvorefter han giver ordet til Kim, som afholder
beretningen.
Se Kim’s beretning, som vedhæftes
Se Jens’ beretning, som vedhæftes.
Lone Jakobsen undrer sig over at man som formand for OIK koncentrerer sig om arbejdet i
Odense Bulldogs. Bestyrelsen svarer, at formanden ikke udelukkende koncentrerer sig om
Bulldogs men at det prioriteres højt at styrke forholdet/samarbejdet imellem OIK og Bulldogs.
Det er en vigtig del for både OIK’s og Bulldogs udvikling at have et tæt samarbejde bl.a.
sportsligt i ønsket om at udvikle egne unge talenter til Elitespillere.
Dertil giver det en væsentlig bedre dialog i hverdagen omkring drift, sport, økonomi og
samarbejdet generelt. Vandy fortæller at selvom han er næstformand i Bulldogs så har
arbejdet i OIK første prioritet.
Lars Nielsen pointerer at han tidligere har rettet spørgsmål til Thomas Andersen, om der kunne
være problemer i rollen som næstformand. Det har været forbi en advokat og der er ingen
problemer i konstellationen.
Michall Olsen kommenterer at det er ærgerligt at det pointeres at man mangler motionsholdene i
foreningen. De deltager med en stor del af den samlede indtægt fra kontingent. Bestyrelsen
korrigerer at der bestemt er behov for motionister og at de værdsættes, men at det vi ønsker er at
inddrage dem mere i det sociale.
Ole Andersen kommenterer, at hvis børn skal lære at stå på skøjter skal de have de bedste
skøjteløbere som trænere. Vi er blandt de dårligste i Danmark til at stå på skøjter.
Vi er blandt de største motionsklubber i Danmark – de skal bydes ind og give af deres begejstring
for sporten. Men det er ikke sjovt i dag, hvor man taber stort.
Lars giver Ole ret i at skøjteløb er vigtigt – og dem der har været omkring Chuck er på højde med
resten af de danske spillere.
Lars spørger efter hvor de U20 spillerne der vandt guld for 4 år siden er henne i dag – vi har ikke
været gode nok til at holde på dem.
Lars kommenterer i øvrigt at der er stort behov for ugeplaner, for at optimere de unge spilleres
træning og planlægning af is, fysisk træning og restitution.
Der er generelt stor opbakning til bedre planlægning af istid/træningstider.

Dorte Næsted gør opmærksom på at de har oplevet en dårlig stemning, som gør det svært at
fastholde børnene i sporten.
Michall Olsen kommenterer at der også er behov for at have fokus på hvordan man behandler
dommere.
Michall undrer sig over at der kan være 46 spillere (i Sporstadmin) på 1.division og alligevel mangle
spillere. Dette bør give stof til eftertanke. Der efterlyses en træner med visioner.
Ole Andersen kommenterer at han undrer sig over at der ikke er mere fokus fra forældre om hvad
de unge mennesker laver på deres telefoner. Der bliver sendt svinere og billeder – dette hører ikke
hjemme.
Ole kommenterer, at der med det hold 1. division og U20 har/ikke har, burde man overveje om der
skal være to hold.
Lars kommenterer at der også er et hul mellem 1. division og Bulldogs, som kræver at der er et
samarbejde mellem OIK og Bulldogs.
Mads Lund kommenterer at det er let at kritisere, men der mangler en fælles holdning i klubben
om hvordan kulturen skal være. Dette kræver at der afholdes flere holdledermøder, trænermøder
og sportsudvalgsmøder.
Lonni Risum Lund kommenterer at tonen overfor dommerne kommer hjemmefra. Oplevelsen er at
der er blevet råbt og talt grimt til dommerne blandt vores forældre i OIK. Dette bakkes op af
Michall. Mads kommenterer at der er en god aftale mellem OIK og dommerne som fungerer rigtig
godt. Opførslen skal altid være i fokus. Lone og Rikke kommenterer at der på nogle hold er en god
selvjustits omkring hvad man kan tillade sig at kommentere.
Andrea Hellsten efterlyser en håndbog om hvilke opgaver der er i OIK – gerne med små anekdoter.
Harm opfordrer til at man også holder forældremøder, så man mødes face to face og ikke kun på
Facebook.
Lonni kommenterer at hun oplever frivillighed som noget der trækkes ned over hovedet på folk.
Stemningen på U7/U9 har ikke været god i år, da der har manglet kommunikation fra trænere og
holdledere. Sanne Kej bakker op om at der skal rekrutteres nye spillere og nye frivillige.
Hun bakker op om at Anders laver mange gode opgaver, men efterlyser at der kommer
informationer ud i bedre tid. Det samme gælder ugeplaner. Rikke giver udtryk for det samme.
Mads kommenterer at vi skal være glade for hvor mange frivillige vi trods alt har, da vi har rigtig
mange – men det kræver også mange, med de stævner og camps og cups vi afholder. Alternativet
kan være, at vi ikke afholder disse. Vi kan dog ikke forvente at børnene så får disse oplevelser, da
andre klubber ikke tager over.
Opbakning til at vi skal have mere fokus på de små ’reklame videoer’
Dorte Næsted stiller spørgsmål til forældre støtte forening – hvad er bestyrelses opfattelse af
forældre foreningen? Kim besvarer at FSF kommer med en god ånd og energi. Vandy fortæller at
der ikke er tale om støtte til et enkelt hold, som nogen tror.
Andrea mangler at få ’oversat’ hvad de egentlig gerne vil og hvem de støtter, men det virker svært
at komme ind og blive en del af foreningen.
Mads kommenterer, at han principielt er i mod at der er en forening i foreningen, men at man ikke
kan forhindre frivillighed. Der opfordres til at man spørger ind til foreningens arbejde, vedtægter og
regnskab/budget samt hvordan man ansøger om hjælp. Mads pointerer at de er i gang med at
skaffe en trailer, som alle OIK hold kan benytte sig af.

3. Forelæggelse af årsregnskab for det forløbne år til godkendelse.
Mads begynder med at sige tak for et rigtig godt samarbejde i økonomiudvalget, som udover Mads
består af Ulla Oxenvad og Linette Østergaard.
Der er ros til ånden omkring sponsorater, hvor klub og hold arbejder godt sammen.
Ligeledes stor anerkendelse til klubrum og dem der lægger stort arbejde i det.

Mads pointerer at selvom stævner tjener penge til klubben, laver vi alle vores aktiviteter for
børnene – det betyder at vi arbejder frivilligt for at give vores mange spillere gode oplevelser med
fokus på det sportslige.
Der er kommet mange penge ind fra fonde, som søges.
Mads pointerer at regnskabet er revideret af intern revisor Torben Jess uden bemærkninger.
Kasserer Mads Lund fremlægger regnskab for regnskabsåret 2018.
Michall Olsen spørger hvorfor det ikke står i regnskabet at vi har eftergivet 160.000 kr. til Bulldogs i
2018.
Mads svarer at afskrivningen på vores tilgodehavende var på ca. 260.000 kr. i forbindelse med
Bulldogs kamp for overlevelse. De ca. 160.000 var fra regnskabsåret 2017 som der var skrevet
faktura på og er dermed blevet eftergivet i regnskabsår 2018. Derudover blev der lavet en aftale
om at vi ikke opkrævede vores tilgodehavende for afvikling af kampe i foråret 2018.
Vores gæld til Odense Kommune er afviklet og der resterer nu en gæld på ca. 220.000 kr. til SKAT,
som vi tilbagebetaler løbende. Der er derfor ikke pres på økonomien i forhold til gæld.
Michall kommenterer igen i år, at han ikke forstår hvorfor vores anpart i Bulldogs står med en
urealistisk værdi. Mads kommenterer at det er regnskabsteknisk korrekt.
Regnskabet godkendes af en samlet generalforsamling.
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til efterretning.
Michall pointerer at der i vedtægterne står at budget skal godkendes. Harm godtgør at det bør
rettes, da det er en redaktionel fejl, da et budget ikke kan godkendes, men kun tages til
efterretning.
Mads omdeler budget og kommenterer at der under lønninger er sat penge af til ansættelse af
endnu en fuldtidstræner med fokus på de ældre hold samt skøjteteknisk træning af de yngre hold.
Lone spørger hvorfor vi altid får kamptøj i december og ikke i august. Mads svarer at det er for at
have tid til at samle størrelser inden de bestilles.
Budgettet er taget til efterretning.
5. Bestyrelsens forslag til kontingent for den kommende sæson.
Mads omdeler forslag til kontingentnedsættelse for U11 og U13.
Kontingentændring vedtages enstemmigt.

6. Behandling af indkomne forslag.
Der er ikke indkommet forslag.

7. Valg af formand (i lige år).
Vandy Bæk Thorsen er ikke på valg.
8. Valg af kasserer (i ulige år).
Mads Lund er på valg, genopstiller og vælges uden modkandidat.
9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Kim Ottosen er på valg, genopstiller og vælges uden modkandidat.
Rikke Grossmann er på valg, genopstiller og vælges uden modkandidat.

10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Vivian Lindberg Larsen er på valg og genopstiller.
Hans Henrik Henriksen er på valg og ønsker ikke at genopstille.
Bestyrelsen peger på Thomas Olesen som ny suppleant.
Søren Hansen ønsker at stille op som suppleant.
Generalforsamlingen stemmer Vivian og Thomas ind i bestyrelsen som suppleanter, med følgende
stemmetal (der er 18 stemmeberettigede tilbage, som hver har to stemmer, men kan ikke stemme
2 gange på samme kandidat):
Vivian 14 stemmer
Thomas 15 stemmer
Søren 4 stemmer
Hans Henrik siger tak for nogle gode og spændende år i OIK’s bestyrelse. Det er ikke uden vemod,
da klubben står i en spændende udvikling.
11. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Torben Jess genopstiller som revisor og genvælges.
Michall Olsen genopstiller ikke som revisorsuppleant. Hans Henrik Henriksen opstiller og vælges.
12. Eventuelt.
Thomas Andersen orienterer om at man i Bulldogs forventer at man kommer ud med et mindre
overskud. Den plan der er lagt føres videre og der er optimistisk stemning omkring holdet. En del af
holdet skiftes ud og der forventes et bedre hold til kommende sæson.
Ole kommenterer at det er utroligt, at der ikke kigges ind i krystalkuglen og tages højde for
problemerne inden vi står med dem. Som eksempel nævnes målmandssituationen, hvor man har
akut mangle på specielt drenge målmænd.
Hans Henrik fortæller at han har lavet en motions pokal på Greyhounds, som uddeles ved OIK
Awards, som et forsøg på at få motionsafdeling mere med i det sociale.
Mads opfordrer til at alle tager tilbage på holdene og får folk med til klubfest.
Ole pointerer at der er behov for at dyrke noget mere vindermentalitet. Vores vision om at gå fra
middelmådighed til at være blandt de bedste er nærmere at vi er gået fra middelmådighed til
elendighed. I forhold til udvikling af pigehockey kan et godt miljø med mange piger fastholde
drengene på de lidt ældre hold.
Der arbejdes i DIU på at lave en 2’er turnering for pigerne.
Rikke kommenterer at der er mange gode ønsker og visioner som er blevet fremsagt. Det stemmer
godt overens med de ønsker og visioner bestyrelsen har. Vi glæder os meget til de kommende år,
hvor der bliver mulighed for at arbejde visionært med klubbens udvikling.
Vivian foreslår at der laves forældremøder på de små hold hvor man snakker om tonen til hinanden
og til dommere. Man kan også lave sociale arrangementer for de mindre hold.
Der er en generel drøftelse om udviklingen af det sportslige niveau i OIK.
Harm gør opmærksom på at vi i Odense har fået et sports college – opfordring til at bruge dette.
Harm foreslår at generalforsamlingen flyttes til en hverdags aften tættere på sæsonen.
Vandy afslutter og siger tak for god ro og orden!

_______________________________________________________________
Dato
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