Referat af bestyrelsesmøde i OIK

KOT 7/1 2017

5/1 2017
KL. 19.00
Klubrum mødelokale
Mødedeltagere: Vandy P,Torben B, Rikke G,Linnette Ø,Mads L (Tilknyttet bestyrelsen som
rådgiver mht. Økonomi/sponsor).
Referat:
1) Organisation:
Formanden og kasseren (Vandy P) orienterede bestyrelsen om at han var alvorlig syg og
derfor ønskede sygeorlov fra posten som både formand og kasserer i OIK.
Bestyrelsen udtrykte sin dybe medfølelse med Vandy og hans familie og fuld forståelse for
denne beslutning.
Det blev herefter drøftet hvilke løsninger og scenarier der var bedst for klubben og Vandy
fremadrettet, enten en reorganisering af den resterende bestyrelse? Eller en ekstraordinær
generalforsamling?
Det blev besluttet at reorganisere bestyrelsen, og så vurdere situaionen og
ressourcebehovet i perioden frem til næste ordinære generalforsamling løbende. Herunder
blev strategien om at klubbens drift skal fungere mere via underudvalg opprioriteret.
Reorganisering af bestyrelsen:
Kim Ottoen blev konstituret som formand i OIK.
Torben Benjaminsen blev konstitueret som kasserer i OIK.
Kommunikationen til klubben mht. ovenstående blev afkaret og aftalt. Vandy offentliggører.

2) Økonomi:
Klubbens likviditet er presset da vi er udsat for dårlige betalere.
Det blev aftalt at rykke kraftigt for disse udestående fordringer.
Det blev besluttet at gå hårdt efter medlemer der træner men ikke betaler kontingent. Det
ser ud til at der her fortrinsvis er tale om motionsspillere. Linette havde holdlister over disse

medlemer med på mødet. De blev fordelt mellem bestyrelsesmedlemmerne det bleb aftalt
hvem der rykkede hvilke hold.
Vi har et mindre varelager af ishockeyudstyr tilbage fra julesalget, Rikke G koordinerer at
dette sendes retur.
Der afholdes et møde i økonomiudvalget uge 2.
Formål med mødet:
1) Plan for likviditet.
2) Regnskab 2016
3) Budget 1 2017 (budgetudkast).

Mads Lund fremlagde projektet med nye kamptrøjer, overtræk og gamacher. Dette vil blive
sponsorfinaseret og Mads er i fuld gang med at tegne aftaler. Kontakt Mads Lund hvis du har
kendskab til potentielle spnsorer i denne forbindelse. Der vil blive tale om ”udebane” kamptøj
i samme design som de nuværende. For mere information kontakt Mads Lund.

Set i lyset af den akutte situation mht. formand og kassererskifte blev det aftalt at holde
næste bestyrelsesmøde allerede den 19/1 kl. 19.00 i klubrummet.

