Referat af OIK’s bestyrelsmøde
Onsdag den 16 december 2015, kl. 19.00 – 22.00
Sted: Klubrummet
Deltager : Stine, Peter, Vandy, Dorte H, Mads Lund, Ole
Afbud: Rikke G
1. Dagorden
1. Godkendelse af dagsorden
Ad 1) godkendt
2. Valg af referent
Ad 2) Ole
3. Godkendelse af referat fra sidst.
Økonomi kommer på i dag.
4. Opfølgning på punkterne i referatet
Busser til Vojens, skal der laves en optælling, vi skal prøve at indarbejde det i
næste år budget, så der ikke skal køres i privat biler.
2. Økonomi
1. Status/balance d.d.
Ad 1) Vi slutter på ca. 156.000 for 2015 :-D

2. Regninger/udestående
Ad 2) Stine er meget udfordret på at der kommer regner ind mange steder, der
kommer et skriv om proceduren. Der har været problemer med at dommerne ikke
har fået penge, de fleste der ikke har fået noget fordi de har indtastet forkert konto
nr.
3. Gennemgang af det overordnet likviditets budget på årsbasis mdr. for mdr.
Ad 3) Pr 16.12 er OIK’s likviditet på ca. 195.000

4. Kontingent
Ad 4) 27 der mangler at betale i dd og 7 på betalings aftale og de andre kommer !!
15 nye medlemmer til rate 2 og vi er ca. 320 medlemmer i OIK .:-D
3. Planlægning af indhold på strategidag den 21 jan 2016
Ad 3) Vi holder strategidag Den 21 fra kl 17.00 hos SWECO, Skibhusvej 52A, 5000
ODENSE C. Punkterne som vi skal snakke om er :
• Frivillighed,
• Kontingent model, hvad bruger vi pengene til
• Setup på vores organisation,
• Kampplanlægning,
• Kommunikation
Vi håber at Rikke (civica) kan komme og starte vores møde med et indlæg om
”frivilighed i foreninger”
4. Status/orientering
1. Holdleder (ikke behandlet på mødet)
2. Klubrummet (ikke behandlet på mødet)
3. Børneattester har vi alle?
Ad3) Er genbestilt for dem der mangler
4. Bemanding til Elitekampene i Pucken og hallen
Ad 4) Vi er stadig meget udfordret både i Pucken og i hallen. Angelina har akut brug
for hjælp. Skriv til alle som i kender….
5. Officials gruppen
Ad 5) Her trækker vi også på de samme mennesker hele tiden….så her skal også
nyt blod ind, hvis det skal blive ved med at gå.
6. CANADA projektet (ikke behandlet på mødet)
7. Træner
Ad 7) Kim er i gang med et Setup for næste år, så vi kommer på forkant og får sat et
hold for næste år nu. Der er også sat en Dialog i gang om strategi ifht bulldogs og
OIK.
8. Sponsor
Ad 8) Der er lavet en aftale med Bauer på ca 70.000.
AL-Bank bliver måske sponsor !!

9. Bulldogs – Selskabet
Selskabet er meget presset på økonomien
Den 23 jan strategi møde i selskabet.
5. Eventuelt
1 Spiller der vender tilbage efter prof kontrakt i en anden klub
Ad 5.1) Spilleren der vil flytte til OIK fra andre klubber, skal rette henvendelse til bestyrelsen
-> sportsudvalget tager beslutningen om man kan spille i OIK.

