Referat af OIK’s bestyrelsmøde
Onsdag den 16 marts 2016, kl. 19.00 – 22.00
Sted: Klubrummet
Deltager: Kim O, Mads L, Peter, Vandy, Stine , Ole
Afbud: Dorte H

Dagorden
1. Godkendelse af dagsorden
Ad 1) OK
2. Valg af referent
Ad 2) Ole
3. Godkendelse af referat fra sidst.
Ad 3) OK
4. Opfølgning på punkterne i referatet
Ad 4) Der er fuldt op på det der er aftalt.-D

2. Økonomi
1. Status/balance/likviditet d.d
Ad 1) Vi er udfordret da vi ikke får moms tilbage lige nu og beløbet fra Bellinge nærbutik. Vi klare det
lige. Der skulle også komme penge fra Bulldogs
2. Regninger/udestående
Ad 2) Vi bogføre ikke lige nu, da vi afventer en tilbage melding fra SKAT, som kommer i næste uge.
3. Kontingent
Ad 3) Der er 9 der ikke har betalt d.d. Ellers er der styr på det. Vi har 354 medlemmer nu, der ca. 60
der har klub OIK. Der skal lige følges op på hvor mange træner der er på klub OIK !!

3. Årsregnskabet for 2015
Ad 5) Mangler stadig afklaring fra SKAT for at det kan blive helt færdigt.

4

Budget 2016

Ad 4) Stine gennemgik budgettet
Det er et 0-budget.
Forudsætningerne er således:
Der forventes samme niveau af sponsorater, samt indtjening på klubrum, eliten m.v. Der er ikke
indregnet for TB2016
Fastholder niveauet for kontingent, men muligvis skal der fordeles anderledes (kontingentudvalg)
Aktivitetstilskud = Odense Kommune
Driftsomkostninger er ud fra kendte poste, og i niveau med 2015. Der er indregnet busser til
Esbjerg/Vojens samt delvis moms på busser
Administrationsomkostninger er justeret ift. ny aftale med DK Online (reduktion på kr. 5.000 / pr. år. )
Lønninger er fastsat med løn til AH samt tkr. 100 til flexjob m.m. resten går til øvrige lønninger.
Bemærkninger Tinderbox giver ca 20.000 som skal med og Vandy undersøger om der skal
anskaffes en ny slibemaskine som skal med.
Budgettet vil blive fremlagt på GF.

5. Fleksjobber til støtte for kasseren og i klubrummet
Ad 5) Der blev fremlagt et forslag til administrativ organisation .

Kassererens opgaver fordeles på flere personer.
Der nedsættes et økonomiudvalg som aktuelt kommer til at bestå af kasseren, en frivillig og en
fleksjobber.
Vi arbejder på at OIK ansætter en fleksjob stilling på 5 timer pr. uge. Det betyder at OIK skal betale
en månedsløn på ca. 3.000 kr.
Fleksjobberen skal sidde i hallen 3-5 timer pr. uge så folk kan komme med spørgsmål, regninger,
kontingentbetalinger etc.
Fleksjobberen skal desuden arbejde med medlemsregistreringen.
Den frivillige støtter kassereren ved at påtage sig bogføring mv. For at det bliver muligt at styre
betaling af regninger indføres der fra august 2016 et rekvisitionssystem. Alle der ønsker at købe

hjem til OIK skal ha’ et rekvisitionsnummer ved kassereren. Vi arbejder på et system hvor
nummeret udleveres via e-mail.
Det nuværende system med en sponsoransvarlig der arbejder på at skaffe penge til den samlede
klub og holdledere der skaffer sponsorer til holdene bevares. Der skal ikke svares afgifter til OIK af
holdenes sponsorater men holdene må selv stå for betaling for tøj, turneringer, udlandsture mv.
Der betales fremover for transport til alle turneringskampe under DIU (også Vojens og Esbjerg).
Der skal udarbejdes en håndbog til holdlederne hvoraf det klart fremgår hvilke regler der er
vedrørende buskørsel, holdkonti mv.
Mads fremsender forslag til Bulldogs bestyrelsen om at administrationen i det gule hus skal forsøge
at sælge OIK sponsorater når de forhandler sponsorater til Bulldogs.
Vi arbejder på at OIK ansætter en fleksjob stilling på 15 timer pr. uge. Som kan hjælpe med
klubrummet. Det betyder at OIK skal betale en månedsløn på ca. 5.000 kr.
Mads har lavet en jobbeskrivelse for at arbejde i klubrummet for at styrke det. Der er 4 der har søgt
med cv’er.
Det blev besluttet at vi skal ansætte en til klubrummet, for at det kan komme op at køre. Mads og
Rikke tage en samtale med dem der er kommet.

5. Generalforsamling 2016
1. Hvilke forslag skal med ? Er der kommet nogle ind ?
Ad 1) Ikke nogle pt:
Stine lægge budget og regnskab op senest en uge før.
Rikke køber ind til GF med rundstykker m.m.
Ole laver bestyrelsens beretning.
Vandy har gjort sig nogle overvejelser…og kommer med et oplæg til en struktur
Torben B stiller op og Vandy opstiller som formand Vandy har et forslag og vi håber på at få en
motionist med.

6.

DM for OB

Ad 6) Der har været en del problemer med at der var lagt en landskamp midt i OB-DM. Kim har fået
den landet og de har fået sig planlagt ud af det. Der kommer 22 hold så det er Danmarks største

ishockey turnering. Derud over er der Come back event for gamle OIK’er. Der vil blive lavet et Gril
arg. som U11 Canada står for over weekenden. U11 Canada for overskuddet. Kim et tovholder og
vi skal ha sammenkaldt nogle hjælper.

4. Eventuelt

1. Offentliggørelse
Ad 1) Kim vil gerne off. Den trænerliste der er på plads pt.
Ole fortælle at han stopper og bestyrelsen vil anbefale at Vandy fortsætter som formand.
2 U13 DM bus tilskud
Ad 2) U13 har spurgt om der er tilskud til DM i Vojens. U13 får 3000 i tilskud til at de er deltage til DM

