	
  

Referat for bestyrelsesmøde i OIK
Tirsdag den 13. maj 2014, kl. 19.00 – 21.30

Dagorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af referent
3. Opfølgning på referat fra sidst, med to do
4. Hvordan er beslutningsprocessen når man får en opgave?
5. Godkendelse af referat
6. Økonomi
a. Status/balance d.d.
b. Hvor mange medlemmer mangler at betale d.d.?
c. Ubetalte regninger, hvor mange mangler vi?
d. Hvor mange kommer?
e. Status på inkassosagen
f. Manglende betaling for overnatning til Odense Cup
g. Busselskab
7. Status træner forhandlinger
8. Conventus
9. Bredde og ungemøde m.m.
10. Sommerhockey skolen 2014
a. Møderække med AH
11. Til orientering, og praktiske to do opgaver
a. Bolbrodagen, 6. september 2014
b. Odense kommunes Elitestrategi dag, 4. juni 2014
c. U13 EM fest
d. Værkstedet
i. Møde med Johnny
ii. Slibemaskinen skal til service koster 16K
iii. Slibemaskine nr 2
iv. Nøgleliste, hvem har den? Torben Clausen
v. Udlejning fra uge 30, 200 kr i år.
vi. Nye skabe ca 30 stk.
vii. Ombygning af rum ved værkstedet
viii. Målmandsskabe
ix. Torben Clausen vil godt hjælpe i værkstedet
x. Mus og rotter flytter ind
xi. Oprydning på gangene
e. Udflytning af Chucks lejlighed
i. Den nye lejlighed pr. 1. oktober
ii. Vi skal finde et værelse fra 1. august til 1. oktober
f. Møde med formanden for skøjteklubben
g. Dansk Ishockey awards 2014
h. Yvonne indstillet til Energi Fyn Prisen

	
  
12. Hvad arbejder bestyrelsen i OIK med?
a. Kaptajnens logbog:
http://kaptajnen-s-logbog.webnode.com/
13. Eventuelt
a. Rullehockey
b. Lån af klubrum

	
  
Referat
Deltagere: OU, KO, PF, SP, DH
1.

Godkendelse af dagsorden
OK

2.

Valg af referent
DH

3.

Opfølgning på referat fra sidst, med to do
Ø SP kigger på bemanding til økonomifunktionen.
Ø Chalotte vil godt fortsætte som ansvarlig for officials.
Ø Torben Clausen vil godt være med i Materialerummet. Han vil sørge
for der bliver lavet nye skabe, til udstyr.
Ø Yvonne vil fortsætte i klubrummet. Hun har et par stykker hun er
ved at undersøge om de vil hjælpe.
Ø Simon vil godt hjælpe med i Fundraiser gruppen. Han har fået
adgang til Fundraiser dropboxen.
Ø Vi skiller Fundraiser fra sponsorgruppen.
Ø Kommunikation,
Ø Martin Pedersen, Hypno, Ole har snakket med ham omkring Wiki.
Han vil godt være med.
Ø Thomas Andersen vil være med til at lave et infosystem. Vi skal
have fat i et par skærme.
Ø Der er ikke flere ledige mailadresser
Ø Angelina vil styrer Pucken
Ø Ansvarlig i hallen: Ole har møde med Birgitte Simonsen.
Ø TJ vil godt være ansvarlig på Odense Cup.
Ø Is i uge 30, til U20 landsholdet, men det er næste umuligt.
Ø Rikke Grossmann vil godt hjælpe med isplanerne. Vi skal holde
møde med Rikke, CW og AH, vedr. fremtiden for isplanerne.
Ø Kunne en holdleder ansvarlig være Bjørn Peters?
Handlingspunkter
Ansvarlig
Deadline
Vi skal have fundet en
OU
Næste møde
holdlederansvarlig
4.

Hvordan er beslutningsprocessen, når man får en opgave?
Man tager beslutninger for sit område.
Melder tilbage til bestyrelsen.
Handlingspunkter
Ansvarlig
Deadline

5.

Godkendelse af referat
OK
Handlingspunkter

6.

Økonomi

Ansvarlig

Deadline

	
  
a. Status/balance d.d.
b. Hvor mange medlemmer mangler at betale d.d.? Ca. 70 –
rykkerprocedure er påbegyndt.
c. Ubetalte regninger, status?
Der er udeståender, men forventer en snarest løsning herpå.
d. Hvor mange regninger kommer der i året?
SP er ved at lave et årshjul med alle klubbens regninger ift.
likviditetspres.
e. Status på inkassosagen
Den er betalt under protest. Vi er slettet af sagen.
f. Leverandøraftaler
Har vi de rigtige aftaler med vores leverandører?
Handlingspunkter
Ansvarlig
Deadline
Leverandøraftaler skal gennemgåes
Sæsonen
7.

Status træner forhandlinger
Kontrakter:
Ulf er næste på plads, mangler kun underskrift
Rene er på plads – lagt på nettet
Jacob er på plads – kommer på nettet
Morten kommer nok på plads torsdag
Vi har fået fat i Tomas Plasatca, han er interesseret i at hjælpe når han
kommer hjem til Odense efter sommerferien.
Vi mangler målmandstræner og mentaltræner.

Målmandscamp:
Det sportslige ligger ved KO og DH.
Det økonomiske er mellem SP og Brian.
Handlingspunkter
Ansvarlig
Besked til bestyrelsen når Mortens
OU
kontrakt er underskrevet

Deadline
Torsdag den 15. maj
2014

8.

Conventus
SP har holdt møde med håndboldklubben, hun har fået fat i
brugervejledninger fra dem.
Så kan vi lukke OIKshoppen ned.
Handlingspunkter
Ansvarlig
Deadline

9.

Bredde og ungemøde m.m.
Alle indkaldelser skal sendes til formand@oik.dk
Handlingspunkter
Ansvarlig
Deadline
OU tager fat i DIU og orienterer om ny OU
bestyrelse, samt mailadresse de skal
bruge i fremtiden formand@oik.dk
10.

Sommerhockeyskolen 2014
Ø Pt er der tilmeldt 35 personer.

	
  
Ø Møderække med AH
Ugemøder mellem AH og OU i sommerperioden.
I fremtiden skal både CW og AH lave timesedler, de afleverer til
OU, for at sikre en ligelig fordeling af opgaver.
Handlingspunkter
Ansvarlig
Deadline
Tage kontakt til Silkeborg og FIK, for
AH
at lave et specielt kvindehold under
hockeyskole – måske kan det trække
nogle piger
11.

Til orientering, og praktiske to do opgave
a. Bolbrodagen, 6. september 2014
Det har ikke så stor effekt.
b. Odense kommunes Elitestrategi dag, 4. juni 2014
KO og Michael Møller deltager for OIK.
Odense Kommune vil indkalde Bulldogs, OIK og Odense
Kommune, hvordan øger de man Elitesamarbejdet indenfor
ishockey. Samme tiltag er taget indenfor andre sportsgrene i
Odense.
c. U13 EM fest
Der kommer noget i morgen, i lokalavisen.
d. Værkstedet
Møde med Johnny
I.
Slibemaskinen skal til service koster 16K
OK
II.
Slibemaskine nr. 2
TC laver en og stiller den til rådighed.
III.
Nøgleliste, hvem har den?
Torben Clausen har den.
IV.
Udlejning fra uge 30, 200 kr. i år.
OK
V.
Nye skabe ca. 30 stk.
OK
VI.
Ombygning af rum ved værkstedet
VII.
Målmandsskabe
Snakket med tømmeren
VIII.
Torben Clausen vil godt hjælpe i værkstedet
Super
IX.
Mus og rotter flytter ind
Kan vi samle holdlederne til en flyttedag? Holdleder ansvarlig
kan indkalde.
X.
Oprydning på gangene
Holdleder ansvarlig laver plan.
e. Udflytning af Chucks lejlighed
I.
Den nye lejlighed pr. 1. oktober
Lejligheden er tømt, til Michael Grossmann’s kælder.
II.
Vi skal finde et værelse fra 1. august til 1. oktober

	
  
Er der nogen der har kendskab til noget?
f.

Møde med formanden for skøjteklubben
Skulle have være i dag, men blev aflyst.

g. Dansk Ishockey awards 2014
Billetter er ikke klar endnu.
h. Yvonne indstillet til Energi Fyn Prisen
Handlingspunkter
Ansvarlig

12.

Deadline

Hvad arbejder bestyrelsen i OIK med?
Kaptainens Logbog:
http://kaptajnen-s-logbog.webnode.com/

I fremtiden kan alle medlemmer læse hvad bestyrelsen arbejder med.
Handlingspunkter
Ansvarlig
Deadline

13.

Eventuelt
Nettet:
Sprog? Dansk med Canadisk udtalelser fra Chuck.

Efter weekendens udlån af klubrummet, er det leveret retur
Klubrummet efter weekenden. Retningslinje for lån af klubrum. Laves i
samarbejde med Yvonne.
Handlingspunkter
Ansvarlig
Deadline
Retningslinjer for lån af klubrum og
DH
lign. laves i samarbejde med Yvonne

