Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK
Onsdag den 22. maj 2013

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af referent
3. Godkendelse af GF-referat
4. Yvonnes rolle i relation til bestyrelsen
5. Årets gang
6. Konstituering
7. Økonomi
8. Bredde og ungemøde 23. maj 2013
9. Sommerhockey skolen 2013
10. Eventuelt

Referat for bestyrelsesmøde i OIK
Onsdag den 22. maj 2013

Referat
Deltagere: SV, MOL, TJ, TC, OU, YP og DH
Afbud fra: ingen

1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2.

Valg af referent
Dh

3.

Godkendelse af GF-referat
Bliver sendt ud pr. mail

4.

Yvonnes rolle i relation til bestyrelsen
Efter GF har Lykke gjort bestyrelsen opmærksom på at Yvonne ikke var
valgbar til GF, pga. manglende medlemskab i OIK.
Da der ikke var modkandidater på GF, har bestyrelsen besluttet at
Yvonne vil være tilforordnet med tilknytning til bestyrelsen, men ikke
vil have stemmeret.
På en ekstra ordinær GF vil hendes plads komme på valg, hvor det er
muligt for hende eller andre at stille op.

5.

Årets gang
 Der vil blive lavet et forretningsudvalg
 Vi skal have afholdt vore Visionsdag
Bestyrelsen arbejder som på nuværende tidspunkt, indtil vi har afholdt
Visionsdagen.

6.

Konstituering
Ansvarsfordelingen i bestyrelsen ser i kommende sæson således ud:
Formand – Simon Vølund (sv)
Kassere – Torben Jess (tj)
Næstformand – Michall Olsen (mol)
Sportsudvalg/træner ansvarlig – Dorthe Hansen (dh)
Officials – Ole Urup (ou) og Dorthe Hansen (dh)
Materialer – Torben Clausen (tc)
Klubrum – Yvonne Poulsen (yp)
Sponsor – Ole Urup (ou) og Torben Jess (tj)
Kommunikation/hjemmeside – Michall Olsen (mol)
Holdleder – Torben Clausen (tc) og Yvonne Poulsen (yp)
Rekruttering – Ole Urup (ou)
Selskabet – Simon Vølund (sv)
Afvikling af Elitekampe – Torben Clausen (tc)
Afvikling af Cups mv. – Michall Olsen (mol) og Torben Jess (tj)
Festudvalg – Simon Vølund (sv)

7.

Økonomi
Likviditeten er ikke så god på nuværende tidspunkt. Vi mangler 40 –
50.000 kr. i forhold til budgettet.
Vi har ikke økonomien til at udstede gavekortene endnu. Torben har
lavet en prioriteret liste over hvordan regningerne skal betales.
TJ efterlyser en fælles holdning fra bestyrelsen mod selskabet i forhold
til afregningen. I forhold til kontrakten skal vi stille med 37 til alle
kampene.
Torben laver aftalen med Sparekassen Faaborg.

8.

Bredde og ungemøde 23. maj 2013
Det bliver Anders, Simon og Michall der deltager

9.

Sommerhockey skolen 2013
Der mangler stadig deltagere, så det skal ud på holdene igen.

10.

Eventuelt
Klubrum: Yvonne har holdt møde med Denja om det fremtidige
klubrum. Der vil blive lavet menu til holdene på ude tur, samt til
holdene udefra, som man kan bestille mad ud fra.
Yvonne har møde med fødevarestyrelsen i slutningen af måneden.
Der mangler stadig mennesker til klubrummet.

Simon Vølund
Formand

Dorthe Hansen
Referent

