Dagsorden for ordinær generalforsamling 16. april 2016
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af årsregnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
5. Bestyrelsens forslag til kontingent for den kommende sæson.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af formand (i lige år).
8. Valg af kasserer (i ulige år).
9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
11. Valg af revisor og revisorsuppleant.
12. Eventuelt.

Referat for ordinær generalforsamling 16. april 2016
1. Valg af
Dirigent Lars Oberländer
Referent Dorthe Hansen
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Se Link (bestyrelsens beretning).
3. Forelæggelse af årsregnskab for det forløbne år til godkendelse
Se Link (budget 2016 & årsregnskab 2015 ).
Skattesagen,
Efter opsplitningen i 2008 hvor Eliten og amatør blev delt op, fortsatte amatørafdelingen med samme
kontoplan og lign. Det betyder at vi også fortsatte med samme moms afregning af buskørsel. Dette har dog
vist sig ikke at være den korrekte måde at afregne det på.
Tidligere kasserer har set vores buskørsel som det samme som en sag i hestesporten.
Efter flere møder med SKAT har Stine lavet en aftale med dem at de går tilbage til 2014 og ikke længere
tilbage. Da den afgørelse først lige er kommet er der endnu ikke lavet en beregning på hvor stort beløbet
bliver, men forventningen er 60.000 kr.
Vi vil i fremtiden tage kontakt til andre klubber som har samme klubform som os, Elite og amatør for sig, for
at finde ud af hvordan de gør.
Kommentarer til årsregnskabet Stine Pilely,
 Fald i Nettoomsætning
 Stigning i kontingenter, især på motionist afdelingen
 Aktivitetstilskuddet fra Odense Kommune er steget pga den nye skolereform.
 Lokale faldet, da vi ikke længere har udgifter til en lejlighed
 Personale, højere da den bl.a. indeholder sidste års aftale med Mike Daugulis, som ikke er fornyet




Tilgodehavende på 50.000
Medlemmer der mangler at indbetale kontingent ser således ud, 12 for 2. rate og 7 for 3. rate, der
er lavet betalingsaftale med disse medlemmer.

Kommentarer:
Lars Smidt: Har vi mulighed for kredit?
Stine Pilely: Vi har tidligere fået 100.000 men det er svært. Da bankerne ikke er så villige overfor foreninger.
SKAT har stoppet for udbetalingerne fra spillestederne, da der har været fusk andre steder i landet. Vi ved
derfor endnu ikke om vi får de penge vi forventede i januar, det finder vi ud af til maj, med udbetaling i juni.
Så det er ubevist for nuværende om vi får de penge ind.
Hans Henrik: Hvorfor kan vi ikke få medlemslister til holdene?
Stine Pilely: Hun har fået lister ind fra holdene og har på den måde er der blevet sendt rykkere til
manglende betalere. Der arbejdes på en anden løsning til næste sæson i økonomiudvalget.
Jakob Nordquist: Skal vi ikke have et nyt betalingssystem?
Stine Pilely: Har kigget på andre systemer til betaling af medlemskab, hockey skoler og lign.
Stine Pilely: har styr på medlemmerne og betalingsaftaler med dem der ikke har betalt til tiden.
Lars Oberländer: Hvis der er utilfredshed skal det rettes til bestyrelsen og ikke direkte til Stine.
Stine Pilely: Vi har ansat en flexjobber, der skal holde styr på medlemsregistreringen. Hun starter 1. maj.
Hun vil være tilsted i hallen 5 timer pr uge fra den kommende sæson.
Medlemmer: Ønsker mulighed for betaling pr. betaling service (BS) og stiller det krav til bestyrelsen.
Der er kik på flere system, men vi kan ikke for nuværende sige hvilket system det bliver, men det skal blive
bedre en oikshop.dk
Brian Kristensen: Spørger indtil kontingent betalingsformen.
Vi tager det når vi når til punktet Kontingent.
Dirigenten spørger indtil om det er ok for GF at vi tager punkt 5 før punkt 4.
Godkendt
5. Bestyrelsens forslag til kontingent for den kommende sæson
Ingen ændringer i kontingent satser.
Kommentar
Jesper Witchen: Hvorfor sætter vi ikke kontingentet op? Med så mange medlemmer vil en lille stigning i
kontingent generer flere penge til klubben.
Bestyrelsen: Vi har regnet på om det kunne betale sig med en lille og stadig at have busser. Det er vil koste
100.000 kr at sætte busser ind til Vojens og Esbjerg.
Allan Benediktson: Kan indslusningsbetaling, som der er på HCA Hockey bruges på andre motionshold? Lav
første rate og derefter almindelig kontingent.

Bestyrelsen: Der vil blive kigget på om det er en mulighed
Lise Krøyer: Er ikke tilhænger af busser, da der tit er tomme busser der kører hjem, da forældrene tit
alligevel kommer og ser kampene i Esbjerg og Vojens. De tager så børnene med hjem og der er kun få børn
med hjem i bussen og disse kommer senere hjem end hvis alle kørte i biler.
Michal Olsen: Synes man i første omgang skal kigge på busser til U7 og U9.
Ulla: Kan man lave det behovsbestemt, buskørsel. Så de hold der har behov for det kan ønske busser og
den andre kan fortsætte med at køre i biler.
Rikke Grossmann: Der skal kigges på en flexibel busløsning.
Punktet kontingent er godkendt
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
*SP indlæg ind her
Nikolai Levi Hansen: Er der mulig for back2back kampe i forhold til kampene i f.eks. Aab og Frederikshavn.
SP: Det er ikke alle trænere der interesseret i dette, og det er ikke altid det passer sammen med de
planlagte kampe.
6. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
7. Valg af formand (i lige år)
Kasper Mundt:
Grunden vil være med til at underbygge det arbejde der nu er i bestyrelsen. Bredde hockey så vi ikke
glemmer dem der ikke nåede 1. division/Elite som 18 årig. Samtidig med styrke talentet.
Større fælles skab i hele klubben.
Ishockey ligger som en stor prioritering i hans liv nu som tidligere som trænere i andre klubber på Sjælland.
Læs hele Kaspers oplæg her http://www.bulldogs.dk/2016/04/kandidatur-til-oiks-bestyrelse-2016/
Vandy:
45 år gift har 4 børn. Digital data til lastbiler.
Været med i bestyrelsen de sidst år. Ud fra det har han lavet nogle observationer om hvad der kan forbedre
og styrke bestyrelsens arbejde i fremtiden. Det vil han gøre med udvalg der kan optimerer alle områder i
klubben. Peger på Torben Benjaminsen som sportschef for at styrke arbejdet med det sportslige, sammen
med Kim Ottosen. Bedre samarbejde med Eliten.
Linette Østergaard ind i det økonomiudvalg som skal bygges op.
Flexjob skal styrke klubrummet og dermed klublivet.
Læs hele Vandys oplæg her http://www.bulldogs.dk/2016/04/nyt-vedr-generalforsamlingen/

Kommentarer:
Kim Ottosen: Det koster mange timer og man skal vide det når man stiller op.
Stine Pilely: Genopstiller ikke til næste sæson, derfor er det vigtigt at der kommer en ny person ind der kan
tage over på hendes post.
Spørgsmål til Kasper og Vandy
Nicolai Levi Hansen: Er strategien ikke vi skal skabe spillere til Eliten?
Mundt: Vi skal knække talenter ud til Eliten, men der skal ikke være på bekostning af bredden. Man er ikke
færdig som hockey spiller som 17 år.
Vandy: Vi skal optimerer forholdene for de unge spillere der gerne vil træne meget. Chuck skal indover
tidligere, så vi får bedre skøjteløbere.
Harm: Vi sammenligner os med Esbjerg, Herning og Frederikshavn. Vi skal kigge på bredden kontra Eliten og
så vi kan udvikle spillere der kan begå sig og blive de bedre spillere.
De gange der har været nedture i klubbe har været i de perioder hvor der har været skift på den ledende
post i klubben. Gå efter kontinuiteten for at styrke klubben.
Lars Nielsen: Er det enten eller? Vil du kun ind i bestyrelsen hvis du kan blive Formand?
Mundt: Nej det er det ikke. Men ser dette som den nemmeste måde at komme ind i bestyrelsen på.
Angelina: Hvad er din baggrund for at drive OIK?
Mundt: Skolelærer og underviser på SDE. Har arbejdet meget med management og organisation.
Lars Smidt: Vandy s kendskab til hockey er ikke i nærheden af Mundt i forhold til ishockey.
Lars Nielsen: Det er en virksomhed der skal drives.
Michal Olsen: Det er en virksomhed der skal drives.
Kan Chucks træning blive tilgængelig for flere hold?
Torben Benjaminsen: Tanken er at Chuck skal længere ned på holdene og være med til flere træninger.
Angelina: Hvad vil man gøre for at fremme frivilligheden blandt medlemmerne?
Vandy: Udvalg der skal genere flere frivillige
Mundt: Det skal være noget man brænder for. Han vil tage fat i folk personlig, da det er svære at sige fra
face2face.
Nicky Jespersen: Hvad med at værge flere kvinder?
Mundt: Det er vigtigt
Vandy: Vi gør meget for de unge piger da de får lov til at være med drengene i mange år. Arbejde med
rekruttering som også omfatte kvinderne.
Afstemning

De optalte stemmer er som følger
Vandy: 34
Mundt: 17
8. Valg af kasserer (i ulige år)
9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Kandidater:
Torben Benjaminsen, Bestyrelsen peger på Torben
Kasper Mundt, Michall peger på ham.
De optalte stemmer
Torben Benjaminsen: 41
Kasper Mundt: 9

10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Kandidater:
Linette Østergaard, udpeget af bestyrelsen
Kasper Mundt, udpeget af Michall Olsen
Dorthe Hansen, genopstiller
De optalte stemmer
Mundt: 29
Linette: 43
Dorthe: 26
11. Valg af revisor og revisorsuppleant
Michall Olsen genopstiller ikke.
Ulla Vittrup Oxenvad, revisor
Hans Henrik Henriksen, revisorsuppleant
12. Eventuelt
Diskussion:
U11 har haft problemer med at frivilligt arbejde. Hvad gør de på andre hold? Kan vi gøre brug af andres
ideer. Kan man dele alle vagter ud fra starten af sæsonen?
Rikke Grossmann: Holdlederansvarlig, der er enighed i den gruppe om at det ikke skal ligge for fast hvad
med gør.
Lang planlægning, men folk springer fra i sidste øjeblik.
Hvis man ikke kan komme, så skal man sende en anden.

Jakob Nordqvist:
Hvad er tanker bagved de omtalte udvalg?
I første omgang vil udvalget som en Tænketank være en god ide, for at få kigget på hvilke udvalg der er
vigtige af have for at drive klubben.
Der er for mange ting der ikke bliver reageret på. Tager bestyrelsen ansvar?
Formanden afslutter generalforsamlingen, med et tak for valget.
Bestyrelsen vil nedsætte udvalgene i nærmeste fremtid.

