  

  

  

REFERAT - BESTYRELSESMØDE
OBVK’S BESTYRELSE
Møde afholdt:

22. Januar 2018

Mandag d.22. januar 2018, kl 19:00-21:00
Odense Beachcenter
Klokkestøbervej 3, 5230 Odense M

Mødeleder:

Bent Juhler

Mødedeltagere:

Thomas Lade Christensen
Mette Mathiasen
Lasse Hartmann Hansen
Søren Hoyer
Daniel Nørskov
Lars Overgaard
Laura Jensby

Afbud:

Peter Stolberg
Jannie Rasmussen
Jane Morthorst

Dagsorden:
1.  

Kraftcenter  

2.  

Kontrakter  til  trænere,  hvem  gør  hvad?  

3.  

Forventinger  til  Sportschefen?  

4.  

Vinterstævne  

5.  

Generalforsamling  

6.  

Fastelavnsfest  

7.  

Kontingent/Økonomi  

8.  

Ventilationssystem,  møde  med  Boliggruppen  d.2/2  

9.  

Projekt:  Nye  baderum,  status?  

10.  

Booking  mens  Birna  er  væk?  

11.  

Evt.  
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Godkendelse af dagsorden

  

1.   Kraftcenter  
1.1.   Morten  Mau  og  Thomas  Lade  har  afholdt  møde  vedr.  kraftcenter  med  Jakob  Buch.  Referatet  
fremlægges.  https://www.dropbox.com/s/0v6lojaps7soijm/Referat%20kraftcenter%2030-‐12-‐
2017.docx?dl=0    
1.2.   I  OBVK  er  vi  i  bestyrelsen  enige  om,  at  vi  vil  satse  på  ungdommen,  og  holde  pengene  samlet  i  
kraftcentret  –  vi  deler  dem  IKKE  ud  på  de  enkelte  hold,  så  de  selv  kan  købe  en  træner,  da  ungdom  
ikke  er  i  stand  til  dette,  og  det  vil  forværre  spil-‐/trænerkvaliteten  og  mulighederne  for  at  tilkøbe  
bedre  trænere  i  kraftcentret.  Bestyrelsen  vil  også  gerne  sende  elitetrænere  til  udlandet  for  at  blive  
bedre,  hvis  der  kan  findes  penge  til  det.  
Mischa  og  Dunse  er  gode  bud  på  trænere.  
  

2.   Kontrakter  til  trænere,  hvem  gør  hvad?  
2.1.   Lade  koordinerer.  Vi  rykker  Lars  Overgaard,  der  tidligere  har  sagt,  at  han  gerne  vil  stå  for  det.  Han  
skal  sættes  ind  i,  hvad  der  skal  stå  i  kontrakterne.  Han  kan  se  eksempler  i  Dropbox.  Han  skal  få  
trænerne  til  at  læse  dem,  så  de  ved,  at  de  ”kun”  har  5  ugers  ferie,  og  hvis  de  skal  have  længere  
ferie,  skal  de  selv  finde  afløsere.  Lade  fortæller  trænerne  om  godtgørelse  (udlægsbilag,  kørsel,  
stævnegebyr,  overnatning  til  stævner)  og  SKAT.  
2.2.   Standardlønnen  for  trænere  er  ca.  5700  kr.  om  året,  som  svarer  til  den  årlige  godtgørelse.  Der  kan  
laves  specialkontrakter  med  dygtige  trænere,  der  kan  få  mere  i  løn.    
  

3.   Forventninger  til  Sportschefen?    
3.1.   Morten  Mau  ønsker  et  møde  med  bestyrelsen  for  at  få  forventningsafstemt,  hvornår?  Mette  og  
Bent  tager  et  møde  med  ham  efter  uge  8.  Mette  tager  fat  i  Mau.  
3.2.   Hvad  er  vores  forventninger  til  sportschefen,  hvad  er  hans  opgaver?  Mette  og  Bent  ved  det.  Sørge  
for,  at  der  er  trænere,  de  bliver  uddannede,  og  de  har  det  godt,  så  de  får  lyst  til  at  blive  samt  lave  
træningsplaner.  

4.   Vinterstævne  
4.1.   Anne  Thune  vil  gerne  stå  for  lørdag,  men  skal  læres  op.  Lade  vil  gerne  hjælpe  lørdag.  Laura  spørger  
D4,  om  de  kan  stå  for  noget.  
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5.   Generalforsamling  
5.1.   Jf.  vedtægterne  vælges  bestyrelsesmedlemmer  for  to  år  og  suppleanter  for  ét  år  af  gangen.  
  
5.2.   Bestyrelsesoversigt  med  markering  af  valgbare  bestyrelsesmedlemmer:  
  
Formand  

Bent  Juhler  

På  valg.  Bent  vil  gerne  
fortsætte.  

Næstformand  

Mette  Mathiasen  

På  valg.  Mette  vil  gerne  
fortsætte,  men  har  orlov  fra  
stævnedeltagelse.  

Kasserer  

Thomas  Lade  Christensen  

På  valg.  Lade  vil  gerne  
fortsætte.  

Bestyrelsesmedlem  

Lasse  Hartmann  Hansen  

  

Bestyrelsesmedlem  

Jane  Morthorst  

  

Bestyrelsesmedlem  

Søren  Svane  Hoyer  

På  valg  

Bestyrelsesmedlem  

Daniel  Nørskov  

  

Suppleant  

Lars  Overgaard  

På  valg.  Vil  gerne  fortsætte.  

Suppleant  

Jannie  Rasmussen  

På  valg  

Suppleant  

Peter  Andreas  Stolberg  

På  valg.  Peter  vil  gerne  
fortsætte.  

Suppleant  

Laura  Jensby  

På  valg.  Laura  vil  gerne,  men  
skal  aflevere  speciale  til  juni  
og  er  gravid.  

  

6.   Fastelavnsfest  
6.1.   Dato?  Dame  4  vil  gerne  stå  for  festen.  De  har  fået  lov  til  at  finde  en  dato,  hvis  de  melder  ud  
hurtigt.  De  koordinerer  dato  med  Birna.  
6.2.   Primus  motor?  D4.  

7.   Kontingent/Økonomi  
7.1.   Oprydning  i  conventus  
7.2.   Divergens  mellem  medlemslister  og  Conventus  
Spørge  Jane,  om  vi  har  retningslinjer  klar  på  skrift,  som  vi  kan  hænge  op  i  hallen.  Fx  det  koster  50  kr.  pr.  
gang  at  være  med  –  bortset  fra  fredagsmix.  

8.   Ventilationssystem,  møde  med  Boliggruppen  d.2/2  
8.1.   Boliggruppen  stiller  sig  positive  i  indledende  snak  om  ventilation  og  fugt  i  bygningen.  
Lade  holder  møde  med  en  teknisk  chef  d.2.  februar.  

9.   Projekt:  Nye  baderum,  status?  
9.1.   Lade  snakker  med  Boliggruppen  d.2.  februar.  Det  giver  ikke  mening  at  renovere,  før  vi  har  
ventilationen  på  plads.  

10.  Booking  mens  Birna  er  væk?  
10.1.  
Bent  snakker  med  Helle,  om  hun  vil  gøre  det.  Hun  gør  det  i  forvejen  for  skolebeach.  Evt.  
mere  løn  via  skolebeach.  
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11.  Evt.  
11.1.  
Bent  fortæller,  at  der  er  gået  en  bevilling  igennem  på  100.000  kr.  til  skolebeach  i  2018.  Vi  kan  
honorere  Helle  mere  og  hun  kan  komme  ud  til  flere  skoler,  og  få  flere  til  at  betale  for  skolebeach.  
11.2  Vi  køber  rådgivning  ved  OBH-‐Gruppen  ift.  nye  baner,  tribuner  m.m  ved  Dalum.  Lade  og  Bent  står  
for  det.  
11.3  Personalepleje.  Arrangere  tur  for  trænere  og  bestyrelse.  Bent  koordinerer.  
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