Referat af OIK’s bestyrelsmøde
Onsdag den 18 november 2015, kl. 19.00 – 22.00
Sted: Klubrummet
Deltager :Stine, Peter, Vandy, Rikke, Mads Lund, Ole
Afbud: Dorte H
Punkt 5 tages inden mødet startes, da det er eksterne der kommer og viser hvor langt de er
kommet med overvejelserne mht den OIK’s nye hjemmeside.
1. Dagorden
1. Godkendelse af dagsorden
Ad 1) OK
2. Valg af referent
Ad 2) Ole
3. Godkendelse af referat fra sidst.
Ad 3) Godkendt
4. Opfølgning på punkterne i referatet
Ad 4) Alle har fuldt op…
2. Økonomi
1. Status/balance d.d
Ad 1) 325.000 i banken Regninger der skal betales til den 1.12.125.000 til Comfort
tours og ca. 50.000 til diu og andre.
Stine sender balancen til ole som skal sættes ind her. Mangler ….
2. Kontingent
Ad 2) Udstående det er pt 5. hvor der er lavet en aftale. Vi snakke om det sociale
ansvar ved at lave aftaler med dem der ikke kan betale.

3

Sports-admin – og påsætning af folk
Ad 3) Der er kommet opdateringer til systemet og det virkede hele weekenden(11/12
november). Der mangler stadig det med rettigheder og bruger. Louise L har meddelt at hun
fortsætter de næste halve år som off. påsætter. Hvis vi kan sørge for at U17 stiller med 3
personer til hver kamp, så der er en fra OFF-gruppen. Det er aftalt at ole skriver til alle i off
gruppen (når listen er kommet fra Jesper G) men en rykker hvis de ikke har mindst 10
vagter.
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OIK staven
Ad 4) Vi har fået et bud fra Hockey Champ på en OIK stav. Ole aftale med dem at de
kommer til Odense til en ON-ice demo/salgsdag for medlemmerne. Vi forventer at den kan
komme op at køre start næste særson.
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Ny hjemmeside
Ad 5) Jan (ekstern) gennemgik et nyt layout af hjemmesiden. Den bliver mere brugervenlig
og kan tilpasse sig til Ipads, pc og telefoner. Jan tager kontakt til Anders P/Chuck
angående sammenkoblingen til med SoftICE programmet. Jan forventer at den første
prototype er færdig til test den 15/1 2016.
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SoftIce programmet
Ad 6) Der er taget en beslutning om at bruge det der skal laves en aftale med AP og Chuck
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Status/orientering
1. Holdleder
Ad 1) Rikke har haft holdleder møde. Stor ønske om at få busserne tilbage til
Esbjerg og Vojens Stine regner på det om det kan kom til at løbe rundt.
Ønske om ekstra trøjer. Bestil dem ved Ole send størrelse, navn, nummer.
For at få en Fulmagter til kontos, skal man sende en kopi af kørekort og sygesikring
til Stine.Holdlisterne kommer på den nye hjemmeside. Ønske om holdleder kursus i
Odense. Saml 10 så holder vi det i Odense !!
2. Klubrummet - Mobilpay
Ad 2) Dankort er tit nede, så der er nu oprettet Mobilepay kommer i næste uge.
3. Børneattester har vi alle?
AD 3) Vi er i gang. Nemid giver dog lidt problemer da folk glemmer at godkende
anmodningerne.
4. Problem med bemanding til Elitekampene i Pucken
Ad 4) Angelina har store problemer med at få bemandet. Hjælp kontakt nogle i
kender, det er et stort problem.
5. CANADA projektet
Ad 5) Møde den 19 november. Det køre med opvasken hvor de kan tjene penge.
6. Træner
AD 6) Vi har mange trænere nu og det virker godt.
7. Sponsor
Ad 7) Vandy og Mads arbejder på sagen og har en masse lavt hængende frugter.
Nu er det blevet svære…. Men der kommer noget. Der skal søges penge til en ny
slibemaskine.
8. Bulldogs - Selskabet
Der er lidt krise lige nu da de spotslige resultater ikke er særlig gode lige nu.
9. Hjelme på isen
Ad 9) Alle under 18 år skal bære hjelm i OIK når de er på isen.
10. Forældre problemer U9/U11/U13
Der er store problemer med et forældre par som ødelægger alt for de andre. I
denne sag skal alt kommunikation gå gennem Ole. Kim melder det ud til trænerne
og Rikke til holdlederne.
11. Frivillighed
Ad 11) Kim har fået et oplæg fra kommunen som kan komme og hjælpe os men
værktøjer til at få flere frivillige.
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Eventuelt
Strategi dag, men økonomi, kontingent, busser, træner lønninger, frivillighed, Ole sætter en
Doodel op med nogle datoer.

