Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK
Mandag den 13. august 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. Er udvalget deltagere på plads?
b. Opstart af Chuck.
5. Dommer/official (OU/DH)
6. Klubarrangementer
a. Hockeyskole 2012 – kort evaluering (AH)
b. U13 stævne september (AH/MOL)
7. Arbejdsweekend
a. Oprydning og maling af kontor.
8. Økonomi
9. Sponsor/fonde.
a. Sponsorkoncept (TJ/OU)
b. Udstyrssponsor (SV)
c. Trøjer (MP)
10. Klubrum og butik
a. Klubrum (MP)
b. Butik – hænger sammen med Bauer aftale. (SV/MP)
11. Rekrutteringsudvalget (MOL)
12. Selskabet
a. Gennemgang af økonomiskaftale.
13. Elitekamparrangementer
a. Status (TC)
b. Opvask og kvinder.
14. Kommunikation (MP/MOL)
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

 Dorte har meldt afbud, så punkterne gennemgås kort.
 a: Deltagerne er ikke helt på plads, men kun et spørgsmål om at tage
fat i de sidste folk, og få startet op.

 Der er ønske om at få sat et dommerkursus på benene for u15 og

opefter. D. 22. eller 23/8 er der ledig tid om aftenen.
 SV spørger til en sportslig handlingsplan på både kort og lang sigt.
Mål for sæsonen udover klubbens øvrige sportslige visioner.
 b: Chuck er faldet godt til, og har sat sig ind i klubbens måde at
arbejde på osv. Chuck syntes det ser lovende ud, og glæder sig til at
arbejde mere med 1. div.
 Chuck & AH arbejder på en plan, så diverse hold får mulighed for at
benytte Chuck til powerskating m.m.
Handlingspunkter
Ansvarlig
Deadline
Kontakt til dommer/DIU
Oplæg til sportslig handlingsplan
5.

OU Tager kontakt
AH

i løbet af ugen
Mødet i uge 41

Dommer / Officials

 OU arbejder på dommerkursus, samt struktur af officials m.m.
 Garbøl har tilbudt et SMS-system så vi bedre kan informere og få
dommere til at tilmelde sig kampene.

 Der skal gøres klar med besætning til kommende stævner.
Handlingspunkter

Ansvarlig

Deadline

OU arbejder videre på muligheden med
DH, og arbejder på et oplæg.
OU & AH arbejder på at løse
dommerbemanding til stævner

OU

næste
bestyrelsesmøde.

OU - AH

6.

Klubarrangementer

 a: AH beretter om årets hockeyskole, generelt god og positiv
stemning.

 Positiv feedback fra deltagere.
 Hockeyskole 2013 bør åbne for tilmeldinger fra 1. oktober, og der

skal laves en arbejdsgruppe der kan forberede allerede nu, sætte
priser, m.m.
 b: MOL fortæller kort om mødet for de folk der skal have med de 2
kommende u13 stævner at gøre. For at få overblik, bemanding på
plads, logistik m.m. Mødes afholdes d. 14. august. Der mangler 1. til at
tage vagten lørdag d. 1, samt søndag formiddag.
 Der aftales at starte en “forældrehockey” projekt, tovholder er AH og
MP.
Handlingspunkter
Ansvarlig
Deadline
a: Samle en gruppe til håndtering af 2013 AH, MOL MOL
b: Skal finde en ansvarlig til 1. weekend

7.

inden næste
møde Inden d. 30
aug.

Arbejdsweekend

 Drøftelse om fælles indsats i de områder hvor idrætsparken ikke gør
rent. Gangarealer m.m. - Hvor hold hjælper til.

 Mulighed for at bistå idrætsparken i oprydning efter kampe mod
betaling.
 Vi skal have ryddet op på Anders’s kontor & trænerrummet.
Handlingspunkter
Ansvarlig
Deadline
Arbejd på en løsning til flere muligheder. MOL TJ
Der skal findes en dato til kontoret!
Kontakt til Søren fra Idrætsparken.
8.

- Denne uge

Økonomi

 1: Alt der har med bogføring at gøre varetages af Stine Pilely - alt

andet som betalinger, forespørgsler m.m. rettes til Torben Jess
fremadrettet.
 2: Økonomisk overblik ift budget haves til næste møde.
 3: ordningen med tilskud til målmænd er drøftet igennem. Det er
bestyrelse vilje og mening at bevare muligheden, men må erkende at
rent økonomisk er det ikke muligt lige nu. Der arbejdes på sponsorer,
hvor nogle af disse penge kunne være øremærket til netop dette
formål.
 Der er et udbredt ønske i bestyrelsen, om at ændre regnskabsåret, så
dette matcher sæsonen, of derved forhindre flere overspring som ny
bestyrelse, sæsonskifte m.m. Det vil være mere fornuftigt at lade
regnskabsåret følge sæsonen.
Handlingspunkter
Ansvarlig
Deadline
Overblik over økonomi pt.

TJ

Næste møde

9.

Sponsor / Fonde

 Der er efterslæb hos ældre sponsorer, der arbejdes pt på nye, samt
der er en del ideer der er klar til at sætte i gang.

 Primært skal der nu fokuseres på trøjesponsorer, til indkøb af nye

kamptrøjer.
 1: I forbindelse med trøjesponsorater skal der udformes en
formulering mht butik.
 Deadline for trøjer er 11. september.
Handlingspunkter
Ansvarlig
Deadline
1: Udforme formulering mht butik til Ole MP

10.

denne uge

Klubrum / Butik / Materialer

 1: Vedr trøjer, så kører vi med elitens design, og bestiller

hjemmebane trøjer i første omgang. Til 1. div bestiller vi også
udebanetrøjer.
 2: Vi skal have holdene til at afprøve størrelser.
 Målmandsskabe skal ikke koste noget igen/fremover.
 Der skal indkøbes kasseapparat for at håndtere varesalg og butik
fremover
Handlingspunkter
Ansvarlig
Deadline
Alle ovennævnte
Færdig aftale med MAX
11.

MP MP & OU

ASAP ASAP

Rekrutteringsudvalget

 Forældre/barn satser på hurtig opstart.
 Der er inviteret til løvehockey kursus i Silkeborg. MOL tager med med
1 fra rekrutteringsudvalget.

 Ved næste træner/holdledermøde udleveres der børneattester.
Handlingspunkter

12.

Ansvarlig

Deadline

Selskabet

 Der er nyt møde d. 16. august.
 Der forhandles stadig om bemanding m.m.
 Opvaskeraftalen med pigeholdet i forbindelse med elitekampe

fastholdes denne sæson, og skal derefter revideres i samhold med
Klub OIK.
Handlingspunkter
Ansvarlig
Deadline
Møde med selskabet

SV & TJ

16/8

13.

Elitearrangementer

 TJ afventer flere detaljer i forbindelse med aftalen med selskabet.
 Der er styr på mandskab, og TJ har snakket med de folk der skla

hjælpe kommende sæson. Arbejdsbeskrivelser og beredskabsplan er
opdateret.
Handlingspunkter
Ansvarlig
Deadline

14.

Kommunikation

 Nyt design og opbygning med deadline 1. oktober.
Handlingspunkter

15.

Ansvarlig

Deadline

Eventuelt

 1: Vedr. Kampe i uge 8. Da der erfaringsvis afholdes kampe i uge 8,
må vi i OIK finde ud af hvad vores holdning er. Om vi kan planlægge
sig udenom, eller kræve folk SKAL møde op! Vi tilstræber os at kunne
holde weekenden mellem uge 7 og uge 8 fri, samt hverdagskampe i
uge 8.
 2: 1. division spørger om hjælp til at kunne klare udgifterne på deres
opstartstur. For at ryste holdet sammen, og råde bod på de ændringer
der er på holdet denne sæson, diskuteres de muligheder og
fordele/ulemper der vil være ved at bakke op om dette. Bestyrelsen
accepterer en løsning der hedder at holdet selv stiller med min 50%,
holdkassen 25%, og OIK med max 10.000,- Men kun under
forudsætning af at de stiller med dommere og nattevagter til u13
stævnet d. 8. og 9. september.
Handlingspunkter
Ansvarlig
Deadline
1: Udmeldes til trænere

Simon Vølund
Formand

AH - MOL

denne uge

Martin Petersen
Referent

