Dagsorden for Generalforsamling i OIK
Tirsdag den 13. august 2013

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af referent
3. Økonomi
a. Status pr. 1. august 2013
b. Status hockeyskolen 2013
4. Vedtagelse af forretningsorden for afholdelse af bestyrelsesmøder (bilag vedhæftet)
5. Skal vi have forretningsudvalg (forslag vedhæftet)
6. Orientering fra TC vedr. afvikling af elitekampe
7. Orientering fra Sportsudvalg
8. Orientering fra Sponsorudvalg
9. Orientering fra Arrangementsudvalg
a. Puljestævner
b. Uge 42
10. Orientering fra klubrum
11. Orientering fra rekrutteringsudvalg
12. Kontingent for kvindehold – mail fra Jette
13. Eventuelt

Referat for Bestyrelsesmøde i OIK
Tirsdag den 13. august 2013

Referat:
Deltager: SV (kommer senere), TJ, TC, MOL, OU og DH
Afbud: ingen
1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2.

Valg af referent
Dorthe Hansen

3.

Økonomi
 Pr. 1. september bliver der lavet et likviditetsbudget pga. ferie, har det
ikke været muligt for Torben og Stine at mødes.
Det kommer med på næste møde.

4.

Vedtagelse af forretningsorden for afholdelse af bestyrelsesmøder
 SV, forretningsordnen er skrevet for at vi i fremtiden kan have en bedre
mødestruktur.
Forretningsordnen er vedtaget.
 Eventuelt er kun et punkt til orientering og ting der kommer ind under
eventuelt, kan der ikke tages beslutninger om. Så skal det på forhånd

sendes rundt til bestyrelsesmedlemmerne.
5.

Skal vi have en forretningsudvalg?
 Oplægget:
For hele tiden at forsøge at forbedre kontakten mellem fuldtidstrænerne og
bestyrelsen vil jeg foreslå at vi danner et forretningsudvalg.
Det er min tanke at udvalget mødes midt i mellem bestyrelsesmøderne.
Jeg tænker mig, at udvalget skulle bestå af de to fuldtidstrænere, kasseren og
formanden. For, at der kan komme system og kontinuitet i aktivteten vil jeg
foreslå at udvalget afholder møde 4. torsdag i hver måned. Mødet afholdes
fra kl 7 til 8. AH og CW har morgentræning efterfølgende.
Der laves en fast dagsorden. Det er ikke et besluttende organ, men skal kunne
taget stilling til mindre og akutte problemstillinger.
Hvis forretningsudvalget etableres, mener jeg ikke, fuldtidstræneren fast skal
deltage i bestyrelsesmøderne.
 Det blev besluttet at lave en forsøgs ordning indtil jul.
Forretningsudvalget kan ikke tage beslutninger uden om udvalgene, men
udfører beslutninger til hverdagen, der er taget beslutning om på
bestyrelsesmødet.

6.

Orientering fra TC vedr afvikling af elitekampe
 Grundspillet mangler der 78 pølsevagter og 98 barvagter.
 Der er nok til på fredag i barerne men mangler til pølsebarerne.
På fredag mangler der: 3 til pølser
Lørdag mangler 3 til pølser og 2 til bar
Søndag mangler der 4 til pølser og 1 til bar.
 Det haster med at finde ny folk til barerne, derfor skal vi alle se om vi kan
finde folk der kan hjælpe.

7.

Orientering fra sportsudvalg
 Der bliver afholdt møde herefter bestyrelsesmødet, flyttet til onsdag kl
18.00. Første trænermøde er på søndag og det forventes at bliver afholdt
1 gang om måneden hele sæsonen.
 Sportsudvalget ser således ud:
Chuck Wight
Anders Holst
Pär Johansson
Kim Ottesen
Jesper Willadsen
Dorthe Hansen
 Det forventes at dele udvalget op i den ældste gruppe og ungdommen.
 Der vil komme referater fra afholdte møder til bestyrelsen og
beslutninger der bliver taget på udvalget vil komme ud via hjemmesiden.

8.

Orientering fra sponsorudvalg
 Ole og Torben skal genbesøge sponsorerne og pleje dem.
 Der mangler lidt arbejde omkring banderne i hal 2.
 Kan vi sælge reklamemeter til andre der kan sælge det for os, mod vi får
en 5 del retur.

9.

Orienterings fra arrangementsudvalg
 Der er 2 opstartsstævner for U13.1 og U13.2 og der skal bruge ca. 60 - 65
vagter til afholde stævnerne. Der er flere der er begyndt at tilmelde sig









vagter via hjemmesiden. Michall vil kontakte spillere fra U15 og U17 om
de vil hjælpe til. Dorthe hører på Kvindeholdet og Michall spørger Allan
Benediktsson.
Puljestævne for kvinder, der er søgt om Sanderum skolen.
Arrangementsudvalget er orienteret om den internationale kvinde
ishockeydag den 13. og 14. oktober.
Mangler ca. 5 personer til et udvalg til nyt koncept til hockeyskolen. Kan vi
nå at sende spørgeskema ud så vi rammer et koncept deltagerne vil have.
Info om hockey skolen skal på nettet på engelsk, så vi kan få spillere fra
udlandet.
DM for kvinder? Anders undersøger om det kan lade sig gøre, mht istid,
hvis der f.eks. skal ligge en elitekamp. Der er også Fun Skate den
weekend. Ansøgningsfristen er den 31. august 2013.
Midt i november, når alle kampe er på plads, vil mol lave en julefrokost
for frivillige og en juletræsfest for minibulldogs.
Uge 42: AH har haft snakket med Theis Møller vil gerne være med til at
lave noget for OIK målmænd. Ikke noget vi kan sælge til andre. Der bliver
tænkt målmandscamp i weekenden og Tic Tac i resten af ugen. Skal den
reguleres til 4 dage, så der er plads til målmandscamp i weekenden. Det
er Chuck der driver Tic Tac hockeyskolen og er ansvarlig for det
økonomiske på hockeyskolen i den uge.

10.

Orientering fra klubrum
 God søgning på klubrummet.
 Der er sendt ejerskiftet til fødevarer styrelsen.
 Godt salg i hockeyugen.
 Stor ros til lange åbningstider.
 Der bliver et tilbud til KraftCenterSpillerne med morgenmad, de kan
melde sig til hvis de kan nå det inden skole.

11.

Orientering fra rekrutteringsudvalg
 Rekrutteringsudvalget er ved at handle ind, med de penge som Torben
har fået fra en fond. De arbejder videre med Bolbrodagene.

12.

Kontingent for kvindehold
Oplæg fra Jette:
Jette spørger om det kan være rigtigt at det er alderen man tager hensyn
til og ikke hvor mange hold man træner på, i de nye kontingentsatser for
kvinderne.
 Vi kan i bestyrelsen ikke ændre på denne nye kontingentsats da det er en
Generalforsamlingsbeslutning.

13.

Eventuelt
 Der vil i fremtiden blive muligt at købe slibebilletter i klubrummet for
spillere fra andre klubber, det koster 20 kr. pr. slibning.
 Dette gælder også til opstartsstævnerne.

Simon Vølund
Formand

Dorthe Hansen
Referent

