Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK
Mandag den 24. februar 2014, kl. 19.00-21:00 i klubrummet.

Dagsorden:
A.
B.
C.
D.
E.

F.
G.
H.
I.

J.
K.

Godkendelse af dagsorden
Valg af referent
Godkendelse af referat fra sidste mødet.
Hvordan kommer vi i mål med Budget 2014?
Økonomi
a. Status på kassekredit
b. Status pr. dagsdato
c. Udarbejdelse af BUDGET 2014
Formandsmøde 2 marts 2014 i Herning
Pro Goalie Camp (se vedhæftet)
Nodea fonden
Cups
a. Odense Cup
b. Oldboys DM 2014
Fastsættelse af møder resten af sæsonen.
Eventuelt

./. Bilag omkring målmandscamp, samt brainstorming til Nordea Fonden.

Referat for bestyrelsesmøde i OIK
Mandag den 24. februar 2014, kl. 19.00-21:00 i klubrummet.
Deltager: MOL, SP, TJ, DM, KO, JJ (jj@oik.dk) og DH
Afbud: OU
Referat:
1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2.

Valg af referent
dh

3.

Godkendelse af referatet fra sidste møde
Godkendt

4.

Hvordan kommer vi i mål med Budget 2014
Forslag fra MOL er at vi afskediger Chuck.
Fra 2015 kommer han til at koste os 6000 kr. mere pr. måned, pga. skat og
han er nettolønnet.
JJ, påpeger at der i fremtiden er større mulighed samarbejde med Bulldogs,
da der bliver tænkt i samarbejde med træner og spillere mellem amatør og
Elite.
Der enighed om vi opsiger Chuck med udløb af februar 2014.
I den forbindelse bliver der lavet en køreplan, mht udmelding til klubben,
opsigelse af lejligheder, osv.
KO laver pressemeddelelse.
MOL og TJ sætter sig samme og lave en opsigelse i 2 eksemplarer.
MOL og DH holder møde med Chuck på torsdag, kl. 18.00.

Handlingspunkter
Pressemeddelelse
Opsigelse i 2 eksemplarer
Møde med Chuck
5.

Ansvarlig
KO
MOL/TJ
MOL/DH

Deadline
Fredag d. 28. februar 2014
Onsdag d. 26. februar 2014
Torsdag d. 27. februar 2014

Økonomi
A. Status på kassekredit
Da den kom til at koste 7500 kr. for en uge valgte Stine ikke at indgå den.
Derfor har vi fået private lån, og betalt 50.000 kr. til DIU og Comfort
tours, de 100.000 kr. bliver betalt tilbage mandag, hvor vi får 391.000 kr.
ind i kontingent.
B. Status pr. dagsdato
Ca. 3000 kr på kontoen
C. Udarbejdelse af BUDGET 2014
Vi skal lave en trappe kontingent for indslusning af de ungespillere, så
Mini Bulldogs koster 200 kr. U7 koster 500 kr. og U9 1000 kr., det hele er
pr. sæson.
Klub OIK skal ned til en besparelse på i alt 1000 kr. pr sæson.
Der bliver sat en post af i budgettet der hedder sportsligudvikling
Handlingspunkter
Ansvarlig
Deadline

6.

Formandsmøde 2. marts 2014, Herning
Dagsordnen indeholder: Økonomi, dommerudvikling,
MOL tager det med omkring skoler og bespisning til stævner gennem DIU
(pulje og opstarts)
Handlingspunkter
Ansvarlig
Deadline

7.

Pro Goalie Camp (bilag 1)
Vi kan afholde det som et projekt i OIK, på lige vilkår med OIK hockeyskole.
Handlingspunkter
Ansvarlig
Deadline

8.

Nordea Fonden (bilag 2)
AH bliver koblet på. Ideer skal sendes til ko@oik.dk.
Handlingspunkter
Ansvarlig
Deadline

9.

Cups
A. Odense Cup
2 x 6 hold, U11 er fyldt op. Der mangler stadig til U11.2.
Afviklet i den sidste weekend i marts.
B. Oldboys DM 2014
Den kommer på nettet i morgen.
3 rækker med 5 hold i hver. Deltager gebyr hvor det er med spisning.
Handlingspunkter
Ansvarlig
Deadline

10.

Fastsættelse af møder resten af sæsonen
Fest for frivillige kan ligge i maj.

Mødedatoer, bestyrelsesmøde:
10. marts kl. 19 - 21
31. marts kl. 19 - 21
GF den 26. april kl. 14.00
Handlingspunkter

11.

Ansvarlig

Deadline

Eventuelt
JJ efterlyser en et stykke papir som amatør afdelingen udformer som ’Det
gule hus’ kan tage med ud til kommende sponsorer, med hvilke muligheder vi
kan tilbyde i amatørafdelingen. Talentudvikling, bandereklamer, navngivning
af stævner og lign.
Handlingspunkter
Ansvarlig
Deadline

Bilag 1
Fra:
bek@change-logistics.com
Sendt: 14. februar 2014 10:16
Til:
mol@oik.dk
Emne: Pro Goaltending Camp i Odense
Vedhæftede filer: Goalie Camp - OIK Budget 100214.xls
Hej Michael
Tak for en god snak i aftes – jeg synes vi kom væsentligt længere både i forhold til eliten og budgettet.
Vedlagt budget og kommentarer som det er pt.
Jeg har spekuleret lidt over arrangementet og forslår følgende:
Vi arbejder videre og søger feedback på følgende – som gennemgås uge 9:
 MOL - Check datoerne 11-14/8 med eliten (thomas) – skal de på træningslejr eller andet
 BEK/AH - Check is med AH disse dage og book det – vi har brug for 2 x 2 timers is til de 2 hold – f.ex før og
efter elite træning, samt 2 omklædningsrum som er reserveret til campen i de 4 dage
 MOL/BEK – udpege kulturbærer. Mathias Horan er forslået – Peter Fugl fra Rødovre synes også han er et
perfekt valg
 MOL/BEK/AH – udpege 2 senior målmænd som ambassadører/kulturbærere
 MOL/BEK/AH – vi skal have udpeget en ansvarlig for off-ice fys
 MOL/BEK/AH – enes om at vi kan stille 5 elite skytter til det ældste hold, og 5 U20 skytter til det yngste hold
pr dag.
 MOL/BEK – check camp sponsorer. Bek, stine, mol, kirk, andre ? Jeg tegner mig hermed for det første
sponsorat.
 MOL/BEK – mad og sponsorater herfor. Jeg checker slagteren, du får et overblik med yvonne.
 MOL/BEK – lad os tænke over hvem der evt vil sponsere nødder, frugt og chokolademælk.
 MOL/BEK – tænk over sponsorer til drikkedunk eller andet. Stadium, 123hockey, rex, andre ?
 MOL/BEK – udpege videoansvarlig, inkl optagelse og fotos på is samt evaluering af spillere, samt brænd cd til
spillere.
 MOL/BEK – udarbejd kontaktliste hos alle jyske klubber samt evt klubber i tyskland, luxembourg og
 norge.
 MOL – vi skal have arrangementet etableret på vores hjemmeside så folk kan tilmelde sig og betale. Jeg forslår
ordlyden fra rødovres invitation – så man kan se sammenhængen. Især er pro goaltending camps logoer
vigtige at få med.
Marketingsmæssigt kobler vi os på rødovre, så vi står i de annoncer de bringer i hockey news mv. Dette betaler vi ikke
for her første gang. Indkøbsmæssigt kobler vi os på rødovre – de får spillertrøjer mv til meget fordelagtige priser – det
kan vi lige så godt benytte os af. Mht. overnatning af trænere – checker peter fugl med michael og kevin. Han tror ikke
det er et problem, men har brug for deres bekræftelse. Jeg har også talt med chuck – mike er velkommen til at bo hos
ham. Deadline 30/6 – har aftalt med peter at vi kan trække stikket frem til 30/6, hvilket jeg finder ok – men lad os
lige enes om dette punkt.
Jeg har nogle input ift etablering af Odense Pro Goaltending camp:
Jeg synes vi skal køre det som et særskilt selskab i klubben
 De 10000 kr i royalty til rødovre skal betales inden overskudsdeling kan effektueres
 Herefter modtager OIK amatør 20% af overskuddet
 Resterende overskud bliver i OPGC, og bruges til at konsolidere campen økonomisk
 Får selskabet på et tidspunkt en kassebeholdning over 25.000 kr, kan vi diskutere hvad de evt skal bruges
til/hvem de tilgår
 Opløses selskabet tilfalder kassebeholdningen OIK amatør
Jeg vil gerne tilbyde min arbejdsindsats til OPGC. Dvs jeg vil gerne stå som ansvarlig for campen og koordinere med
oik’s bestyrelse, rødovre mv. – ud fra de retningslinier vi enes om for selskabet.
Jette og jeg er klar til at overtage den samme rolle i odense ift campen, som peter og heidi fugl har i rødovre.
Hvis vi gør dette vil jeg koncentrere mig 100% om OPGC og hoppe fra som holdleder i OIK. Jeg vil dog gerne
bibeholde klub OIK ift denne indsats, og vil gerne have hvis jette og jeg kunne få et adgangskort til
elitekampene som kompensation.
Jeg fremlægger evt gerne projektet for bestyrelsen – for at bringe konsensus, forståelse og opbakning – helst inden
længe, idet vi jo reelt er i gang. Jeg forslår som sagt at vi mødes igen i uge 9 og behandler de fleste af ovenstående
punkter. Kommentarer modtages gerne.

Bilag 2
Mvh/BEK
Fra:
Kim Ottosen <KOT@Orifarm.com>
Sendt: 19. februar 2014 13:37
Til:
jj@oik.dk
Cc:
Michall Olsen (mol@oik.dk); ah@oik.dk; ml@oik.dk
Emne: Nordeafonden
Hej
Her lidt brainstorm for at se om vi kan finde en ide som vi kan sælge til Nordeafonden.
1)
Motorisk udvikling af børnehaveklassebørn og de ældste børnehavebørn vha. ishockeyen som redskab
til balance og motoriktræning med stav og puck.
Målgruppe alle børnehaveklasser og børnehaver i Odense.
Løbetid 2 år.
Budget: Indkøb af bus, udstyr/skøjter, trænere der kan aktivere børnene om dagen. Projektform ?
2)
Projekt for AHDH børn. Ishockey er en sport hvor det at have meget energi og køre på er en fordel.
Hvordan vil det påvirke dem at bruge meget energi og være en succes?
Budget: Minibus til afhentning, træner i dagtimerne, udstyr.
3)
Rodløse ensomme unge teambuildings projekt vha. ishockey.
Budget: Minibus til afhentning, træner i dagtimerne, udstyr.
4)
Udendørs teknikbane ved idrætsparken som kan aktivere vores og andre unge når isen er væk.
Budget: Skudramper m. net, driblebaner, glideudstyr til slidetræning, minibane med bander til småspil,
fysiske træningsredskaber.
Rødovre har en teknikbane AH ved mere. Teknikinstruktør til banen.
Det er hvad jeg lige har i mig, hvad har i mig? Måske har Anders H nogle gode ideer.
Ø

