Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK
Mandag den 14. januar 2013 kl. 19 i klubrummet

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Godkendelse af dagsorden
Valg af referent
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Sportsudvalget.
Dommer/official.
Klubarrangementer
Økonomi (TJ på ferie men Stine er i Hallen og vil gerne hjælpe hvis der er spørgsmål)
Sponsor/fonde.
Klubrum og butik (MP).
Rekrutteringsudvalget (MOL).
Selskabet (SV).
Elitekamparrangementer (TC).
Kommunikation (MP/MOL)
Eventuelt

Referat
Deltagere: SV, MOL, MP, AH, CW og DH
Afbud fra: TJ, TC
1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2.

Valg af referent
DH

3.

Godkendelse af referatet fra sidste møde
Godkendt

4.

Sportsudvalg
a. Oplæg fra CW/AH/DH med ny træningsstuktur for U15 og op.
 Gennemgang af Kraftcenter at Night.
 Der skal laves et udvalg der kigger på kampen og ser at spillere
udvikler sig som de skal.
 Ungdomskontrakter med klubben.
 OU som holdleder
Houseleage:
 Vi mangler datoer, til kampene.
 Møde med KO, CW, AH og DH plus evt. Claus Søgaard
b. Ugeplaner (OU)
 Der kommer til at lægge 2 uger ud i fremtiden på oik.dk

Handlingspunkter
AH indkalder til møde omkring Houseleage

Ansvarlig
AH

Deadline

5.

Dommer/official
 Mangler en dommerplejer.
 Dommertrøje + fløjte, får man for den første kamp, først derefter får
man penge.
 MP tjekker prisen på dommertrøjer
Handlingspunkter
Ansvarlig
Deadline
MP tjekker priser på dommertrøjer ved
MP
vores trøjeleverandør
6.

Klubarrangementer
a. W8 TecTac (MOL/CW).
 Brian Greer kommer på banen et par dage.
 Istiderne er ikke klar endnu.
 Det bliver for den ældre gruppe mere positionstræning.
 Mangler en person til at gå i Anders sko i den uge, mht. mad, forældre
osv.
 Anders tager kontakt til Helle vedr. maden.
 Claus er på banen mht. tryk af trøjer.
b. Sommerhockeyskole 2013 (MOL).
 Udkast der kommer på nettet indenfor en uge.
 Er der fundet flere i gruppen omkring sommerhockeyskolen.
c. Odense Cup 2013 (MOL).
 Der er ikke helt styr på isplanen endnu. Turneringen bliver ren U11
stævne i år da U13 har rigtig mange kampe.
d. Oldboys DM 2013 (MOL).
 Der kommer en dato fra mol.
 Martin og Michael laver et udvalg sammen med Sofie og Kim.
e. OIK Awards (SV).
 Uddeling af priser til spillere. Lidt mere festligt end sidste år. Dagen
skulle gerne være på en dag hvor der er andet i hallen.
f. HCA games (SV).
 Vi melder fra.
g. OIK fest? (SV)
 Vi skal lave en stor fest. Michael kommer med en dato
Handlingspunkter
Ansvarlig
Deadline
Person til at overtage AH pligter uge 8
MOL
Inden uge 8
Anders kontakt til Helle vedr mad
AH
Afklaret til uge 8
Kontakt til Claus vedr trøjer
CW/AH
Inden uge 8
Udkast til Sommerhockey på nettet uge 5
MOL
Uge 5
Dato til Old Boys DM
MOL
Udvalg til Old Boys DM
MP/MOL
Når datoen er udmeldt
OIK FEST dato fastsættes
MOL

7.

Økonomi
a. Status 2012
 Stine: mangler kun varer optælling samt omsætning for klubrummet,
så kan Stine og Torben lave regnskabet.
 Der bliver lager optælling af klubrumspersonalet, de er færdige i
denne uge.
 Vi ligger i øjeblikket på et lille plus.
 Næste bestyrelsesmøde har vi et regnskab.
 Kigget på budget og det er tilpasset med det som der er kendt indtil
videre. Lille plus på 7.000 kr.
b. RexHockey
 Martin siger vi skal være sikker på vi har fået kreditnotaer på alt der
er sendt retur.
 Vi skylder ham ca. 40.000 kr. vurderer Martin
c. FriCykler
 Stine har snakket med Ulrik, alt er ude af verden, pga. en modregning
med tøj for en sponsor.
Handlingspunkter
Ansvarlig
Deadline
Lageroptælling
MP
Uge 5
8.

Sponsor/fonde
 Der kommer trøjer til 3 hold i denne uge. Resten henter Martin.
 2 oplæg mht gavekort, enten vi går gennem Mont, og bestiller
gennem Esbjerg. Eller at vi handler i Stadium, hvor man kan bruge sit
Stadium kort og klubben får samme rabatter som tidligere fremsat af
Martin.
 Stadium har ikke mulighed for at lave ishockey udvalget større, før vi
som klub har bevist at vi vil handle der.

9.

Klubrum og butik
 Det har hjulpet med kasseapparatet, det er nemmere at styrer med
økonomien.
 Der er kun 3 i klubrummet indtil videre, så der er stadig brug for hjælp
derinde.
 Hvis man vil have mad i klubrummet skal man bestille ca. en uge før.
Handlingspunkter
Ansvarlig
Deadline
Hjælp til klubrummet
Alle
10.

Rekrutteringsudvalg
 Der er kommet 2 holdledere til MiniBulldogs.
 Det er KO der er træner, vil gerne have hjælp fra U9 og U11
 Der er meldt 20 ind, i alderens gruppen 2004 og deromkring.

11.

Selskabet
 Selskabet holder strategimøde den 26. Januar.
Handlingspunkter
Ansvarlig
Deadline

12.

Elitekampsarrangementer
 Afbud fra TC
Handlingspunkter

Ansvarlig

Deadline

13.

Kommunikation
a. Den nye hjemmeside (MOL/MP).
 De nyheder som Thomas lægger på går ikke igennem på hjemmesiden.
Men Michael har et møde med Thomas i denne uge.
 Thomas vil blive bedt om at dele oik.dk og bulldogs.dk.
 Info fra Garbøll vil blive trukket ind på hjemmesiden. Sammen med et
portrætfoto af den enkelte spiller.
b. Nyhedsbreve (AH)
 Der er lige nu ikke mulighed for et nyhedsbrev gennem hjemmesiden

14.

Kommende møder
a. Datoer for bestyrelsesmøder
 Mandage kl. 19, hver den 2. mandag i måneden.
b. Dato for generalforsamling 2013.
 Den 17. april kl. 19.00
c. Dato for strategidag
 Den 9. februar kl. 10 – 16, ved Martin på Dalumvej vi afslutter med
spisning
Handlingspunkter
Ansvarlig
Deadline
Datoerne i OIK kalender
MOL
15.

Eventuelt
 Kan vi lave et omklædning i rummet efter omklædning 6?

Simon Vølund
Formand

Dorthe Hansen
Referent

