Referat bestyrelsesmøde i OIK
Dato: 19/1 2017
Deltagere: Rikke Grossmann, Torben Benjaminsen, Linette Østergaard, Kim Ø Ottosen.
Gæster: Mads Porsmose Larsen, Mads Lund.
1) Rekruttering
Mads Porsmose Larsen fra U9 var gæst på mødet og fremlagde en meget interessant analyse af rekruttering i
OIK både mht. metoder og Økonomi. Bestyrelsen er meget positivt indstillet over for disse tanker.
En forbedret struktur på dette område vil forbedre klubbens sportslige resultater og økonomiske grundlag
væsentligt. Området er top prioriteret i OIK.
Handling: Der etableres en workshop snarest, herunder nedsættes et rekrutteringsudvalg.
Mads Porsmose faciliterer workshoppen. Deltagere findes i et samarbejde mellem KIM Ø og Mads Porsmose.
Der arbejdes kortsigtet på at forbedre vores medlemsmæssige udbytte af klubbens skoleaktiviteter.
2) Økonomi
Økonomiudvalget har som aftalt holdt møde og fremlagde første version af et revideret budget for 2017.
Der er store udfordringer med at fremskaffe historik og hermed grundlaget for et realistisk budget. Det
er dog udvalgets klare overbevisning at det overordnede billede i dette budget er retvisende mht.
klubbens økonomi. På kort sigt er klubbens drift likviditetsmæssig fornuftig, men vi er i en kritisk
situation på sigt, version 1 af budget 2017 viser et større underskud. Driften er ikke bæredygtig uden
væsentlige justeringer. Bestyrelsen indsender input til budgettet frem til næste møde.
Det vurderes at mulighederne for at øge omsætningen (fra ca. 2.100.000 DK) yderligere i klubben er
meget begrænsede. Der er derfor behov for at tilpasse omkostningsstrukturen og sikre et robust
budget.
Bestyrelsen havde en længere diskussion om mulige besparelser og vigtigheden af at vi som klub
fokuserer på at gennemføre indtægtsgivende opstartsstævner mv. Generelt er vi alle nødt til at øge
indtjeningen på vore aktiviteter og minimere udgifterne. Der er for nuværende desværre ikke plads i
budgettet til at støtte bredt i klubben.
Kontingentindkrævningen er i meget stor fokus. Det overvejes om opgaven med økonomi kontingent
og medlemskort kan deles i 2, ungdom og motionister. Det er svært at skabe overblik over hvilke
motionister der er aktive på hvilke hold. Jesper Garbøl arbejder på at forbedre kontingentopkrævnings
softwaren inden næste opkrævning.

Det er vurderingen at priser i klubrummet når eksterne spiser i Odense er i underkanten for at der
skabes en indtjening der står i forhold til ressourceforbruget. Umiddelbart ser det ud til at klubrummet
i princippet går i nul. Vi beder om forståelse for at servicen med at have et klubrum også kræver priser
der bidrager til at klubben hænger sammen økonomisk.
Koncept hockeyskole revideres snarest (AH + Angelina) Mål er 40000 kr. i overskud.
Organisatorisk tovholder på oplæg om hockeyskolen og Odense Cup Mads Lund.
Ansøgning udbetaling af penge indsendes (spil mv.) Mads Lund.
Der er behov for bred opbakning ved stævner for at få klubben til at løbe rundt.
Det er bestyrelsens holdning at der skal laves en langsigtet økonomisk strategi der er holdbar.
Langsigtet skal der flere medlemmer i klubben for at økonomien er mere robust.
Der arbejdes fortsat i økonomiudvalget med økonomi optimering. Og en række af aktiviteter er aftalt
inden for området. Indtil næste bestyrelsesmøde primo februar arbejdes der intensivt med den
økonomiske handlingsplan
3) Trænere
Torben er godt i gang med at hverve trænere til næste sæson, de første aftaler er indgået.
Der arbejdes på en inspirationstur til Frølunda for trænerne i april. VI har fået tilskud til denne tur,
Turen skal være omkostningsmæssig neutral for OIK. Så der arbejdes på yderligere alternativ
finansiering. Vi undgår helst en egenbetaling fra trænerne, men det kan ikke udelukkes at vi bliver
tvunget til dette.
4) Ansvarsområder gennemgang
Bestyrelsen gennemgik kort de enkeltes ansvarsområder i klubben. Generelt savner alle flere frivillige
hjælpere.
5) Organisation
Kim arbejder på organisationsudvikling af klubben som på sigt skal føre til mere decentralisering i OIK
med flere udvalg. Her overvejes flg. nye udvalg: Rekrutteringsudvalg, event/stævneudvalg,
kommunikation/FB, hjemmeside udvalg. Mange i klubben laver meget, vi er nødt til at involvere endnu
flere for at få en velfungerende og robust struktur.
Kim sender sit oplæg ud til bestyrelsen.
6) Evt.

