Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK
Mandag den 10. september 2012, kl. 18.00 i klubrummet

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dagsorden
Valg af referent
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Sportsudvalget (DH)
a. Referat fra udvalgsmøde (DH)
b. Power Skating – hvordan går det?
c. Chuck forslag for U17, U20, 1. Div og 2. Div. (DH/AH/CW)
d. Tec-Tac skøjtekursus i efterårsferien (se bilag)
5. Dommer/official (OU/DH)
a. Garbøl SMS-system
6. Klubarrangementer
a. U13 stævne september - evaluering (AH/MOL)
b. Hockeyskole 2013
7. Arbejdsweekend mv.
a. Oprydning og maling af kontor.
b. Oprydning hvor er vi?
8. Økonomi
a. Status generelt – hvor er vi – holder budgettet?
b. Regnskab for Hockeyskolen
c. Økonomi i klubrummet.
d. Studierabat på ishockey fra august 2013 (AH)
9. Sponsor/fonde.
a. Sponsorkoncept (TJ/OU)
b. Udstyrssponsor (MP/OU)
c. Trøjer (MP)
d. Indlæg med sponsoroplæg fra PST - PersonalSportsTrainer.dk (AH)
e. Fonde (OU)
10. Klubrum og butik
a. Klubrum (MP)
b. Butik (MP)
11. Rekrutteringsudvalget (MOL)
12. Selskabet
a. Gennemgang af økonomiskaftale (se bilag)
b. VIP kort til Mads True (DH)
13. Elitekamparrangementer
a. Status (TC)
14. Kommunikation (MP/MOL)
a. Facebook – skal OIK have en aktive Facebook profil?
15. Eventuelt

Referat:
Deltager:
Afbud:
1.

SV, TJ, OU, MOL, TC, MP, AH
DH

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2.

Valg af referent
MP

3.

Godkendelse af sidste referat

 Godkendt
Handlingspunkter

4.

Ansvarlig

Deadline

Sportsudvalget

 Kort gennemgang vedr sportsudvalgets opsætning.
 Mulighed for at gøre mere ved målmandstræning, evt med hjælp fra
elitens målmand.
 Powerskating går godt, og der tages godt imod det. Der fortsættes
med træninger, for at få de grundlæggende teknikker på plads.
 mulighed for hockeycamp (TEC TAC) i uge 42 - detaljer skal
gennemgås. (u11/u13 samt u15/u17). Kr. 1000,- for 5 dage.
Handlingspunkter
Ansvarlig
Deadline
Tjekke op om Helle / Angelina kan sørge MP tager kontakt.
for mad til uge 42. Markedsføring på bl.a.
slagskud.dk
AH
5.

ASAP
ASAP

Dommer / Officials

 Vi tester pt. Garbøls system. 
 Nye dommerkurser på vej for bl.a. 17‘erne
Handlingspunkter

6.

Ansvarlig

Deadline

Klubarrangementer

 God respons fra vores u13 stævner.
 Fokus på fremtidige stævner, bl.a. også Old Boys DM.
 Hockeyskolepriser 2012 - dagselev 1950,- internat 2950,- ved

tilmelding før 1. maj - tilmelding herefter er kr. 250,- oveni.
Handlingspunkter
Ansvarlig
Deadline
Overblik og oplæg klar

MOL - AH

Til næste møde

7.

Arbejdsweekend

 Der skal aftales en dag mellem maler og Anders for maling og rydning

af kontoret.
Handlingspunkter

Ansvarlig

Deadline

Der tages kontakt til maleren

TJ

ASAP

8.

Økonomi

 Overblikket er ved at være der økonomisk. Der er fuldt overblik til

oktober.
 Der afventer en del sponsorater ifb det nye trøjekoncept, som
forhåbentligt falder på plads snarest.
 Klubrum laver oversigt over første salgs måned i det nye koncept.
 Vedr. studierabat, så kigges der på dette senere.
Handlingspunkter
Ansvarlig
Deadline
Overblik over økonomi pt.

TJ

Næste møde

Klubrumsstatestik

MP

Medio september

9.

Sponsor / Fonde

 Der arbejdes pt på fonde, men det primære fokus ligger på
sponsorater.

 Deadline for trøjesponsorater rykkes, så vi kan få flere med.
 Der åbnes for en mulighed på u7-u9 hvor x antal sponsorer kan
fordele sig over hele holdet idet det er svært for de helt små at skaffe
sponsorer.
 Vi skal have nye trøjer til afprøvning til holdene.
Handlingspunkter
Ansvarlig
Deadline
Trøjer
10.

MP

ASAP

Klubrum / Butik / Materialer

 1: Der følges op med udstyrsleverandør, for at garantere leveringer,
opsætning af butik m.m.

 Der overvejes at sætte kaffe/te/kakao automat op i klubrummet med

møntindkast, så folk kan købe kaffe uden for åbningstid. Beslutning
tages primo oktober.
Handlingspunkter
Ansvarlig
Deadline
Færdig aftale med MAX
11.

MP

ASAP

Rekrutteringsudvalget

 Deltagere fra rekrutteringsudvalget har være til Løvehockeymøde i
Silkeborg.
Der blev snakket om kontigenter for nye medlemmer, dvs de yngste
af slagsen.
 Der er møde på onsdag mellem forældre/barn samt
rekrutteringsgruppen.
Handlingspunkter
Ansvarlig
Deadline

12.

Selskabet

 Vi er tæt på en aftale nu. De nærmere detaljer forhandles stadig, men
er tæt på en løsning.

 Aftale er betinget af at OIK kan levere det mandskab der står i aftalen.
Handlingspunkter

Ansvarlig

Møde med selskabet

SV & TJ

13.

Deadline

Elitearrangementer

 Er afhængig af aftalen. Der kommer flere og flere til, og god interesse

for at hjælpe til.
Handlingspunkter

14.

Ansvarlig

Deadline

Kommunikation

 Vi laver en officiel facebook side, hvor OIK kan kommunikere ud -

primært fra kommunikationsudvalget samt Anders/Chuck.
Handlingspunkter
Ansvarlig
Deadline
Sætte den op

15.

MP

ASAP

Ansvarlig

Deadline

Eventuelt

 

Handlingspunkter

Simon Vølund
Formand

Martin Petersen
Referent

