	
  

Referat for bestyrelsesmøde i OIK
Mandag den 7. oktober 2014, kl. 19.00
Dagorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af referent
3. Opfølgning på referat fra sidst, med to do
4. Godkendelse af referat.
5. Økonomi
a. Hvor mange medlemmer mangler at betale d.d.?
b. Ubetalte regninger, hvor mange mangler vi?
c. Er der penge i kassen?
d. Hvordan gik Sommerhockeyskolen 2014?
e. Status Conventus.
f. Opstart på budget 2015.
g. Ansøgning om lokaletilskud 2015 ved Odense Kommune
(Fritidsportalen)
6. Stævner/cups/elitekampe/klubrum
a. Hvordan gik Pulje og U13?
b. TEC TAC hockey i uge 42 og PRO Goaltending med OIK(møde
med Brian)
c. Ansvarlig for kommende arrangementer i OIK samt planlægning
af de næste stævner.
d. Hjælp til elitekampe og andre arrangementer
7. Træner/holdleder/medlemmer
a. Status træner besætning/holdledere
b. Børneattester
c. Årets tilbagevendende ’tissesag’
d. U15 spillers upassende opførsel
e. 1 udgave af ordensregler for spillere, trænere, ledere, forældre
og tilskuer i forbindelse med aktiviteter i Odense Skøjtehal.
8. Fonde og sponsor
a. Status fra udvalget
b. Nye trøjer
c. 1. div/U20 kontrakter
d. Vestfyn mulighed for holdene til at tjene penge.
e. Uddeling af flyers.
f. Fionia Fonden den 16/10 kl. 13.00 på Rådhuset
9. Det praktiske
a. Værkstedet
b. Hockeyshop OIK
c. Kommunikation og opdatering af hjemmeside
10. Til orientering, og praktiske to do opgaver
a. Driftsmøder med AH og CW
b. Bestyrelsesmøder i selskabet

	
  
c. Forstadspuljen
d. Printer på kontoret
e. Nye stole til Chuck
f. Fjernsyn i klubrummet
11. Eventuelt
12. Strategi dag.

	
  
Referat
Deltagere:
1.

Godkendelse af dagsorden
OK

2.

Valg af referent
DH

3.

Opfølgning på referat fra sidst, med to do
-

4.

Godkendelse af referat.
-

5.

Økonomi
a) Hvor mange medlemmer mangler at betale d.d.?
Vi har d.d. 264 medlemmer, der ligger stadig lidt der mangler
tilbagemeldinger på eller at blive tastet i Conventus. Jesper Garbøll
får lavet kort inden fredagens kamp, disse kommer nok til
udlevering i klubrummet, onsdag eller torsdag.
b) Ubetalte regninger, hvor mange mangler vi?
Vi er med.
c) Er der penge i kassen?
30.000 kr på kontoen d.d.
d) Hvordan gik Sommerhockeyskolen 2014?
SP tager et møde med AH når han er retur fra ferie.
e) Status Conventus.
Der kommer til at gå omkring 2 md, før det kommer til at kører. Der
kommer en betalingsmulighed gennem oikshoppen.dk.
Næste forår til generalforsamlingen skal vi have kigge på
kontingentsatserne, så vi ikke skal arbejde i Conventus manuelt.
f) Opstart på budget 2015.
Er ikke startet op på det endnu.
g) Lokaletilskud fra Odense,
Der er ikke noget at hente.
Handlingspunkter
Ansvarlig
Deadline

6.

Stævner/cups/elitekampe/klubrum
a) Hvordan gik Pulje og U13?
Begge stævner er gået godt.
b) TEC TAC hockey i uge 42, PRO Goaltending med OIK(møde med
Brian)
Der er løbende spillere der bliver tilmeldt til uge 42. SP og OU har
møde med Brian.
c) Ansvarlig for kommende arrangementer i OIK samt, planlægning af
de næste stævner.

	
  
U15 pulje(15. og 16. november) – Kim Øgle
Kvindepulje – Chalotte Poulsen?
Odense Cup – Torben Jess
Oldboys DM – Kim Øjle
d) Hjælp til elitekampe og andre arrangementer
U7 bliver byttet med Kvinderne, Bjørn melder det ud til holdlederne.
Ny liste lægges på nettet, OU sender til DH.
Barteamet: Det bliver styret af Birgitte og Ole.
Handlingspunkter
Ansvarlig
Deadline
Charlotte som ansvarlig på Kvinde pulje DH
inden næste møde
Bytning af vagter, besked til Bjørn
OU
hurtigst muligt
Plan over vagter sendes til DH
OU
hurtigst muligt
7.

Træner/holdleder/medlemmer
a) Status træner besætning/holdledere
U15.2 og U18.2 er svære at finde folk til.
Vi har fået Torben og Lars med på U20/1.div.
b) Børneattester
Kommer ud i papirform.
c) Årets tilbagevendende ’tissesag’
Der kommet til at være en sag med en person der tisser på en
anden. 1. straf er 14 dage og næste gang 1. md. derefter går den til
disciplinærudvalget. Straffen gives af træner/holdleder og disse
melder den til bestyrelsen.
Anders Kjølby får 14 dage karantæne fra d.d. SP orienterer
parterne i sagen.
d) U15 spilleres upassende opførsel
Der er nedsat et disciplinærudvalg, som tager stilling til sagen.
e) 1. udgave af Ordensregler for spillere, trænere, ledere, forældre og
tilskuer i Odense Skøjtehal.
Lægges på nettet.
Handlingspunkter
Ansvarlig
Deadline
Børneattester, ud til alle trænere
DH
Løbende hurtigst muligt
8.

Fonde og sponsor
a) Status fra udvalget
Mail fra Simon. SP afregner med de aftaler vi har i hus.
b) Nye trøjer
De er næsten på plads, der mangler svar fra de sidste sponsorer.
c) 1. div/U20 kontrakter
Der var lidt udfordringer med den kontrakt, vi har modtaget. Der
bliver tænkt i nye baner.
d) Vestfyn mulighed for holdene til at tjene penge, uddeling af flyers.
Vestfyn bliver tilbudt til U15 og op
Uddeling af flyers er fra U13 og ned
Arrangementerne i Pucken bliver tilbudt tilholdene, de får mulighed
for at tjene 750 kr pr vagt til holdet. Der blive meldt ud hvilket antal,
mødetider og aldersgruppen for disse.
e) Fionia Fonden den 16/10 kl. 13.00 på Rådhuset.

	
  
OU tager derind.
Handlingspunkter
Plan over arrangementer, til Bjørn
(holdlederne)

Ansvarlig
??

Deadline
Hurtigst muligt

9.

Det praktiske
a) Værkstedet
Johnny styrer materialerummet.
b) Hockeyshop OIK
Hvis vi laver en kontrakt med Bauer skal vi have en shop i Odense.
c) Kommunikation/nyheder og opdatering af hjemmeside
Skal opdateres
Handlingspunkter
Ansvarlig
Deadline
Opdatering af hjemmesiden
DH
Løbende
10.

1. Til orientering, og praktise to do opgaver
a) Driftsmøder med AH og CW
Er ikke kommet op og kører efter sommerferien, af forskellige
grunde. Kommer nok til at ligge tirsdag efter morgentræningen.
b) Bestyrelsesmøder i selskabet
De bliver mere positive for hver møde. Kan give gode kontakter til
fremtiden.
c) Forstadspuljen
OU har lavet en beretning, som er sendt ind.
d) Printer på kontoret
DH hører om en printer
e) Nye stole til Chuck
Vi skal finde 4 nye stole til ham.
f) Fjernsyn i klubrummet
Blev drøftet.
Handlingspunkter
Ansvarlig
Deadline
Driftsmøder med AH og CW
OU
tirsdage efter
morgentræning
11.

Strategidag
Bliver afholdt sammen med julefrokost med bestyrelsen, den 8
november 2014, Lifa’s lokaler.
Handlingspunkter
Ansvarlig
Deadline

11.

Eventuelt
Intet
Handlingspunkter

Ansvarlig

Deadline

