Der er mødt 29 stemmeberettigede medlemmer op.
1. Valg af dirigent og referent.
Dirigent: Lars Nielsen
Referent: Rikke Grossmann
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Kim ’Øgle’ Ottosen fremlægger årsberetning.
Spørgsmål og kommentarer til Kims beretning:
Michall Olsen udtrykker undren over, at der ikke er indkaldt til
ekstraordinær generalforsamling , da det ikke er tilladt at formand og
kasserer er en og samme person.
Kim forklarer at det ikke har været i bestyrelsens tanker, men der er
opbakning til at det ikke skal ske igen.
Michall Olsen spørger til om camps er en del af OIK eller privat regi. Er der
opmærksomhed på at man som privat skal betale selvstændigt for is.
Kim svarer at målmandscamp er et initiativ hvor overskud går til OIK og
derfor betragtes som en del af OIK.
Vivian Lindberg Larsen Lindberg Larsen (HCA) spørger til belønning af
trænere/holdledere.
Kim svarer at der er klubOIK for alle hjælpere. Trænere spiller gratis.
Specifikt på motionshold er der 1 frikontingent til rådighed til
træner/holdleder(e).
Jens Hellsten kommenterer at alle de problemer Kim har nævnt i beretning
kan henledes til manglende kommunikation og stævneledelse.
Andrea Hellsten efterlyser informationer om hvor der er behov for frivillige.
Vivian Lindberg Larsen opfordrer til oprettelse af årshjul.

Rikke Grossmann svarer at der har været arbejdet med det, men at
bestyrelsen har ikke kunne følge op på det i løbet af sæsonen.
Ole Nørreløkke, Greyhounds. Stiller forslag om at hvert hold skal stille
med et vist antal dommere/officials og andre frivillige.
Torben Benjaminsen beretter om det sportslige.
Vi arbejder på et rekrutteringsudvalg.
Det er gået rigtig godt med Chuck på de små hold.
Der er holdt oplæg om kultur på holdene. Der skal arbejdes videre med dette,
da det er en vigtig del for at blive en god holdspiller.
Fremhæver de hold der har spillet med om medaljer, landsholdsspillere og de
mange oldboys der stillede til DM.
Godt samarbejde med målmænd.
Spørgsmål og kommentar til Torbens beretning:
Motionister har været glade for at have en træner nede.
Beretningerne godkendes.
3. Forelæggelse af årsregnskab for det forløbne år til godkendelse.
Kim fremlægger regnskab.
Vivian Lindberg Larsen kommenterer til inddrivelse af kontingenter.
Opfordrer til at der registreres hvem der kommer til træning og at der sættes
konsekvens for de medlemmer der ikke betaler.
Bestyrelsen udtrykker enighed i at der skal være en konsekvens ved
manglende betaling.

Michall Olsen kommenterer at buskørsel og manglende moms er fra flere år
tilbage end blot 2016.
Linette svarer at den er påført regnskabet for 2016, da der nu er afsluttet hos
skat.
Michall Olsen spørger til tabt kontingent – er det nogen man har opgivet?
Linette forklarer at de er forældede og der forventes ikke at kunne drives
ind.
Ole, Greyhounds spørger om der er kontingenter der forventes inddrevet, da
beløbet er langt nede i budgettet i forhold til tidligere år.
Linette svarer at kontingentet fra tidligere år ser ud til at være kunstigt blæst
op.
Lars Nielsen spørger om der fremover spærres, så man kan udelukkes ved
manglende kontingent.
Linette Svarer at det kan man kun kunne fremadrettet.
Jens Hellsten opfordrer til at tallene (indtægter og udgifter) kommunikeres
ud på forældremøder.
Michall Olsen mener ikke at man kan blackliste dem man har afskrevet. Det
er der enighed i. Det er kun fremadrettet vi kan kræve at der betales en
eventuel restance før man genopstarter.
Linette kommenterer, at der ikke er kendskab til yderligere udestående til
regnskab 2016
Andrea Hellsten spørger til om et barn der holder pause, men som ikke har
betalt kontingent kan inddrives.
Der svares at der kræves skriftlig udmeldelse for at slippe for kontingent
betaling. Det er ikke nok at blive væk fra træning. Så ja det kan lade sig gøre
i det nye system.

Kasper Mundt spørger til om dette regnskab kan betragtes som en streg i
sandet? Og kan man forestille sig, at man kan stille med et personligt
sponsorat.
Kim Ja, det er en streg i sandet. Det lyder interessant med personligt
sponsorat, dette kan diskuteres med sponsorudvalg.
Mads Lund kommenterer at der først kan laves om 2 år, da tøjsponsorer er
solgt.
Ulla kommenterer at tøj ikke er personligt på ungdomsholdene, hvorfor det
kan være svært med personlige sponsorater.
Regnskab godkendes
På dirigentens opfordring besluttes der at bytte rundt på punkt 4 og 5.
4. Bestyrelsens forslag til kontingent for den kommende sæson.
(Oprindeligt punkt 5).
Bestyrelsen foreslår at kontingent hæves med 300 kr. pr. sæson, svarende til
100 kr. pr. opkrævning, dog med undtagelse af Mini Bulldogs. Passive
medlemmer stiger 100 kr.
Der udtrykkes usikkerhed for om fx motionister vil trække sig efter
kontingentstigninger.
Der stilles spørgsmål om det er en god ide at have 3 kontingent opkrævning
fremfor 2 pr. år. Dette debatteres.
Torben Jess kommenterer at stigningen er en nødvendighed i forhold til
regnskab/budget, men opfordrer til at de 2 rater bibeholdes for at holde
arbejdsbyrden nede.
Det aftales at den nye bestyrelse tager stilling til antal af rater, med
medlemmernes holdning taget ad notem.
Sanne Kej undrer sig over at Mini Bulldogs ikke skal hæves.
Kim svarer at det er for at få børnene i gang.

Der er kommentarer til om KlubOIK er overvejet droppet.
Bestyrelsen svarer at der har været ønske om at kigge nærmere på forskellige
kontingentformer, men der har været vigtigere opgaver i denne sæson.
Hans Henrik Henriksen spørger om frivillige til afvikling af kampe skal
være passive medlemmer.
Bestyrelsen svarer, at man ikke skal betale for at hjælpe!
Hvordan kræves penge ind fra manglende kontingent?
Linette svarer, at der sendes rykker, men der er ikke procedure for hvor lang
tid der går før de sendes af is. Der arbejdes på at en fra hver hold får login og
kan se eventuelle manglende betalinger..
Forslaget godkendes. 4 stemmer imod.
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til
godkendelse. (Oprindeligt punkt 4)
Kim gennemgår budget.
Kasper Mundt spørger til om posten TecTac skal køres fremadrettet
Torben Benjaminsen svarer at posten udover allerede afholdte TecTac
camps også indeholder andre camps, som vil blive gennemført i efteråret
2017.
Torben Jess spørger til løn og personale, da der ikke er stor forskel på
beløbene for 2016 og 2017.
Kim fortæller at 2017 det er inkl. Chuck for første halvår, Anders, Laila,
samt til øvrige trænere.
Bestyrelsens forslag til budget godkendes.
6. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen har ikke modtaget forslag.

7. Valg af formand (i lige år).
Formanden er ikke på valg i år.
8. Valg af kasserer (i ulige år).
Bestyrelsen foreslår Mads Lund som ny kasserer.
Mads modtager kandidaturet og vælges uden modkandidater.
9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Kim Ottosen er på valg – genopstiller og genvælges uden modkandidater
Rikke Grossmann er på valg – genopstiller og genvælges uden
modkandidater.
10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Vivian Lindberg Larsen stiller op som suppleant
Hans Henrik stiller op som suppleant
Begge vælges.
11.Valg af revisor og revisorsuppleant.
Torben Jess vælges som revisor
Ole Nørreløkke vælges som revisor suppleant

12.Eventuelt
Kasper Mundt foreslår at der oprettes en Jørgen Jensen pris, der vælges af
bestyrelse, medlemmer, trænere osv.

Der er generel opbakning til forslaget, som bestyrelsen vil arbejde videre
med.
Rene U9 - Der gøres opmærksom på at der er meget få spillere på U7/U9.
Torben Benjaminsen pointerer at der er gang i rekrutteringsmøde.
Jette Hansen spørger til opdatering af hjemmesiden.
Rikke Grossmann arbejder på det og har opfordret til at holdledere sender
holdenes tekst. Der rykkes for dette, når vi nærmer os sæsonstart og
kontaktpersoner for næste sæson er på plads.
Træneropdatering for den kommende sæson kommer løbende.
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