Referat af bestyrelsesmøde 27. november 2013
Deltagere: Bente Bassett, Vilhelm Dickmeiss, Anni Baastrup, Carsten Tornbjerg, Peter Ainsworth-Zink,
Flemming Todbjerg, Kirsten Habicht, Kristoffer Jørgensen
Afbud: Jesper Ohmsen
Punkt på dagsordenen

Offentligt beslutningsreferat

Status for økonomi og medlemstal

Vi er dd 535 medlemmer
Økonomi:
Budgettet forventes at gå i nul og de iværksatte initiativer og
besparelser giver de forventede resultater.

Odense Kommune er ansøgt om ekstrordinært driftstilskud
grundet de udgifter, der har været i forbindelse med flytning
til hallen på Faaborgvej.

Indendørsfaciliteter på Fåborgvej

Bestyrelsen er klar over udfordringerne ved dette lejemål.
Rengøringen vanskeliggøres af, at hallen har været brugt til
lagring af korn. Der er derfor meget støv i hele hallen, på
vægge mv.
Vi har venligst lånt en maskine til rengøring af gulvet hos
Flora Deco.
Der mangler el, fordi 4 stikkontakter er ødelagt. Der er sat
kaffemaskine, varmeblæser mv op, og der trækkes pt mere
strøm, end der kan leveres.
Vi beder om et tilbud på reparation af stikkontakter og på
”levering af strøm”.
Pga ujævnheder i gulvet går banerne lettere fra hinanden.
Det betyder fejlopspring i samme omfang som på
udendørsbanerne.
Banerne skubbes på plads hver onsdag.

Hjertestarter

Hjertestarter
Der arbejdes videre med informationsmaterialet om

hjertestarteren.

Hal ved Marienlyst

Der er Byggeudvalgsmøde den 2.12., hvor vi vil få forelagt en
revideret tidsplan. Vi vil undersøge mulighederne for at
hallen står færdig til brug den 1.10.14.

Hjælpere til OB’s hjemmekampe
Og kampene næste år

Carsten og Kristoffer vil forsøge at finde de sidste 3 – 4
hjælpere.
Det har været meget vanskeligt at skaffe frivillige til OB’s
hjemmekampe, hvorfor det besluttes ikke fortsættevores
engagement til OBs hjemmekampe.
Seminar
 Der afholdes seminar for bestyrelse og trænere i
januar mhp at fastsætte indsatsområder og mål for
2014 – 2016. Følgende planlægges drøftet:Aktiviteter
for 2014 inkl. jubilæum
 Hvordan opnås overskud og kapital til investering og
udvikling
 Kommunikation og synlighed
 Hvilken klub vil vi have? (organisering, antal frivillige,
træning, elite)
 Fastholdelse af medlemmer

Seminar - punkter

Eventuelt:

