Referat af OIK’s bestyrelsesmøde
Onsdag den 9 september 2015, kl. 19.00 – 22.00
Sted : Klubrummet
Deltager: Peter, Vandy, Kim, Rikke, Mads Lund, Ole, Dorte H
Afbud: Stine
1. Dagorden
1. Godkendelse af dagsorden
Ad1) OK
2. Valg af referent
Ad2) Ole
3. Godkendelse af referat fra sidst.
Ad3) Godkendt
4. Opfølgning på punkterne i referatet
Ad4) Alle har fuldt op :-D
2. Økonomi
1. Status/balance d.d.
Ad1) Likviditeten ser fornuftig ud. Der står i dag over tkr. 200 på
bankkontoen, og flere penge er på vej. Herunder sponsorat til 1. div. vedr.
Hamburg-turen, hvor OIK allerede har betalt for bussen/hotellet.
Opkrævningerne/indbetalingerne går fint. Der er oprettet både til almindelig
kontingent samt til HCA Nybegynder. Stine er i dialog med andre
sportsklubber omkring Conventus samt med Rene Matzen omkring
problemerne på vores hjemmeside.
Der bliver i disse dage fuldt op på de enkelte hold. Som f.eks. på 1. div. så
mangler 6 at betale kontingent, men der er dialog med disse herom, at de
skal være betalt inden månedens udgang. Årsagen til manglende betaling fra
disse er bl.a. mistet dankort, frigivelse fra højrente-bankkonto o.lign. Der er
ingen af dem, der har ytret, at de ikke vil betale, så det skal nok komme på
plads. På samme måde er Stine i gang med de resterende hold. Der er en
dialog med nogle af motionsholdene – her skal der dog også noget
holdningsændring til fra nogle af motionisterne.
Der bliver i morgen lavet kort til medlemmerne til Bulldogs-kampene ud fra
listen af dem, der har betalt pr. dags dato. Der bliver samlet op hver 14. dag
derefter. Kortene bliver udleveret på fredag ved indgangen, og derefter skal
Stinne have undersøgt om det er på holdene eller i klubrummet, at de
resterende kort bliver udleveret.
Udover økonomien så arbejder Stine også på at få lagt lønudbetalingerne i
system. Der er flere af vores trænere, der mener at de efter d. 1. måneden
skriver til hende, at de gerne vil have løn udbetalt for foregående måned, og
der er lønkørslen altså kørt. Så der kommer retningslinjer ud med, hvornår
hun skal have oplysningerne til kommende lønkørsel, herunder blanket for
kørselsgodtgørelse.

VI skal have udarbejdet lister for hvert hold, så vi kan se hvem der er registret på
holdene. Stine laver listen med hvem vi har som medlemmer.
Stine udarbejder et overordnet likviditets budget på årsbasis mdr. for mdr. så vi
får en status på hvor vi er !!
Gennemgang af økonomien på næste møde, så vi alle kan forstå det.:-D

2 Ubetalte regninger, har vi nogle ? .
Ad2) Alle regninger bliver betalt ved modtagelse, og der er ryddet op i gamle
sager. Generelt forsøges alt at gøres til automatisk betaling såsom via
betalingsservice eller leverandørservice. Ligeledes bedes alle fakturaer sendes
på mail. Jeg arbejder på at få en mail, der hedder faktura@oik.dk.
Thomas Nielsen, vil indenfor de næste par dage oprette mailadressen
faktura@oik.dk.
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Renovering af kontoret
Ad3) Vandy og Mads sættes sig sammen for at få lavet en plan for renovering.
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Fokus på vores motionister
Ad4) Der er en del motionister, der kun er der halvdelen af tiden til træning,
og pt. har de ikke en turnering, som de kan deltage i. De skal ha noget mere
for deres kontingent. Der skal nedsættes et udvalg med deltagelse fra
bestyrelsen og fra motionisterne med henblik på at få lavet en strategi for
denne gruppe.
Kim indkalder til første møde.
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Status
1. Stævner/turneringer i Odense
i. 29. – 30.08. U13 I opstartsturnering. Tilmeldt 13 hold. Hvordan gik det ?
Det er generelt gået godt super tak til alle:-D

ii. 05. – 06.09 U15 II puljeturnering. Tilmeldt 12 hold. Hvordan gik det ?
Det er generelt gået godt super tak til alle:-D

iii. 12. – 13.09. U13 II opstartsturnering. Tilmeldt 12 hold
Der mangler hjælper;-D

2. Holdleder
Ad2) Der er oprettet en holdledergruppe på FB, Rikke kalder ind til et møde
om ca 1 mdr. I den forbindelse skal der laves børneattester for alle der har
med børn at gøre i OIK. Her til skal vi bruge personnumre da det skal laves
digital.

3. Klubrummet
Ad 3) Det virker OK ! Rikke og mange andre trække et rigtigt stort læs, gruppen
virker !! Der kommer nogle retningslinier, når Rikke får luft. Åbningstiderne skal
lægges fast. Alle der arbejder der meget, skal på et hygiejne kursus. Vi prøver
at få det op at stå, men der mangler stadig hjælper….
3.1 Spillemaskinen – der er en der vil købe den til kr. 2000
Ad3.1) Den bliver solgt. Ole tager kontakt til ham der vil købe
3.2 Internettet i klubrummet
Ad 3.2) Der arbejdes på sagen og der er ved at blive installeret noget i af
kommunen hallen.

4. Bestilling af nye trøjer/navneskilte
Ad4) Ole har modtaget bestillinger fra de forskellige hold

5. Bemanding til Elitekampene
5.1 Opvask i pucken til elitekampene sæson 2015/16
Ad5.1) U11 og U13 tager den så de kan tjene penge til deres Canada.
Salget af spillemaskinen går til til U11 og U13 ;-D Holden nedsætter nogle
styre-grupper til planlægningen.

6. Træner holdleder rum
Ad6) Vandy har kigget på forskellige rum som bare har bildæk m.m. Der bliver
udvalgt et af rummene som kan laves om til trænerrum. Vandy og Mads prøver
at få det op at stå.

7. Sliberummet
Ad 7) Vandy har holdt møde med Torben C, Johnny og Henrik for at få styr på
hvem der gør hvad. Vandy følger også op det med udluftningen. Vandy er
kontakten.

8. CANADA projektet
Ad8) Projektet er blevet forelagt for U9 forældre på et møde.

9. Hockeyskolen næste år uge 31 er sidste uge i skolerens sommerferie
Ad9) Der skal tages kontakt med A. Holst om det giver problemer. Ole tager fat
i Anders H. (det er rigtigt dårligt for alle i køkkenet mfl.)

10. Træner
Ad10) Der er styr på det og der er gang i meget og udfoldninger men det går :D
11. Sponsor
Ad11) Lige nu handler det om at få solgt reklamer i hal 2, der en masse på vej
:-D Mads køre det med hård hånd.

12. Bulldogs - Selskabet
Ad12) Vi skal i gang med at forhandle licens med dem. Vi venter dog til at der er
ro på og at de er kommer på plads med organisationen. Der er en god stemning
mellem OIK og Selskabet.

13. Officials påsætter problemet
Ad13) Efter et møde med gruppen har Louise Langsager meldt, at hun tager
jobbet. Louise laver en møde med Charlotte P for at få lavet en overdragelse.
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Eventuelt
6.1) Forslag til Vimpler til udveksling når man spiller mod udenlandske hold
Mads undersøger det.
6.2) Forslag: Indførelse af månedens ”buket/skulderklap” vi tænker over
hvordan vi kan indføre det.

