
Referat af bestyrelsesmøde i FK Odsherred 

 

Dato: 20.05.2021 kl. 17.30 

Sted: Vig Festivalens kontor 

 

Deltagere: 

Torben Møller (Formand) (TM) 

Jørn Dyhrberg Hansen (Næstformand) (JDH) 

Maria Jakobsen (Økonomiansvarlig) (MJ) 

Brian Vinther-Madsen (Håndbold) (BVM) 

Michael Aaquist (Fodbold) (MA) 

Jørgen Knudsen (Boksning) (JK) 

Majbrith Leth (Motionscenter) (ML) 

Lars Gjerlufsen (Suppleant) (LG) 

 

 

1. Referat fra 14.04.2021 og dagens dagsorden 
 

 Referatet fra sidste bestyrelsesmøde d. 14.04.2021 og dagens dagsorden blev 
godkendt. 
 
 

2. Økonomi 2021 og budget 
 
 Der er ikke sket noget siden sidste bestyrelsesmøde. Regnskabet blev forelagt 

bestyrelsen og indleveres nu til revisor. 
 
 

3. Vig Motion nu og fremover 
 
 Der arbejdes stadig på en løsning, så den økonomiske udvikling i Vig Motion kan 

vendes. 
 
 

4. Projekter: Vig Skole. Kunstgræsbanen. VKI.  
 
 Der er ikke sket nyt vedrørende projektet omkring udvikling af området ved Skole. 
 Kunstgræsbanen. Finansieringen er på plads, vi anmelder foreningen der skal drive 

banen og får den momsregistreret. Der anmeldes ny budrunde vedr. entreprenør der 
skal anlægge banen. 



 VKI. Kommunen har indkaldt til møde d. 02.06.2021 hvor der skal drøftes om VKI ser 
muligheder i selv at drifte Vig Hallen. Hvorledes ser kommunen projektet og hvilke krav 
har VKI hvis de skal drifte hallen.   
 
 

5. Q.M 05.11.21. Festivalen. Lars Lilholt 14.08.2021. 
 

 Koncerten med Queen Machine forventes fortsat afholdt d. 05.11.2021. 
 Vig Festival 2021 er aflyst, dog afholdes mindre arrangementer dagene d. 09 og 10 Juli. 

Begge dage afholdes koncerter på festivalpladsen, hvor man inddeler pladsen i 4 
sektioner á 500 stk. Hver sektion har egne toiletforhold og egen bar, alle gældende 
restriktioner fra myndighederne skal efterleves. Billetter sættes til salg fra 01.06.2021 
og køber man billet gælder den for hele dagen. 

 Foreningens Lars Lilholt koncert flyttes til lørdag d. 14.08.2021 kl. 17.30. 
 

6. Generalforsamling 2021 
 

 Årets generalforsamling flyttes til lørdag d. 20.06.2021 kl. 09.00.  
Det afholdes i Idrætscafeen i Herrestrup og foreningen er vært med brunch. 
 
 

7. De enkelte udvalgsrepræsentanter, E-sport. 
 

 Boksning / Floorball v/JK. Der er ansøgt DGI/DIF´s udviklingspulje og man har fået 
30.000 kr. Floorball går rigtig godt og der fuldt hus til træning hver gang. 
 

 Kajak v/JDH. Der har været afholdt førstehjælpsdag som gik fint. 
 Der er ansøgt DGI/DIF´ udviklingspulje og man har fået 20.000 kr. Beløbet skal gå til 

renovering af den gamle flydebro eller hvis der skal indkøbes ny. 
 

 Fodbold v/MA. Træner kabalen for klubbens ungdomshold er næsten færdig, og 
trænerløsninger til seniorholdene bliver der også kigget på. 

 Det er lykkedes at få startet et pigehold op. Aldersniveauet er 0 – 3. klasse. 
 Betaling af senior kontingent går nu rigtig godt, få restancer. 
 1. senior holdet er i finalen i pokalturneringen, den skal spilles på hjemmebanen i Vig, 

datoen er endnu ikke helt fastlagt, men måske d. 09.06.2021. 
 Fodboldgolf. De må gerne spille i klubbens farver, de kan kontakte Intersport i Asnæs. 

 
 Håndbold v/BVM. De fleste hold er nu gået i gang med træning indendørs, selvfølgelig i 

forhold til gældende regler og restriktioner fra myndighederne. 
 Det nyligt afholdte beachstævne på Gudmindrup Strand som blev afholdt sammen med 

HK Lammefjorden gik rigtigt fint. Gældende restriktioner blev overholdt. 
 

 E-sport. Planlægning og opstart af går stille og roligt fremad, der skal etableres internet 
opkobling der kan klare krav vedr. hastighed og kapacitet. Der skal også indkøbes 
matriel bestående af maskiner, borde og stole. 

 Man er i dialog med flere personer, der skal være trænere. 
 



8. Foreningens reklamekørsel 
 

 MJ. Vi skal snarest evaluere / debattere hvorledes at foreningens fremtidige 
reklamekørsler skal forløbe. Skal det fremover være samme form, kan det gøres 
anderledes, stadig 3 kørsler årligt? Måske skal fodbold og håndbold sætte sig sammen 
efter generalforsamlingen og drøfte disse emner. 
 
 

9. Åbent punkt for tilføjelser 
 

 MA. Foreningen har fået en henvendelse fra Foreningen MOKIO om vi kan stille 
hjælpere til 8 sommerkoncerter der afholdes 8 mandage i sommerferien. 
Arrangementet afholdes på den gamle Cirkusplads i Nykøbing Sj. Vi skal 8 – 10 
hjælpere pr. gang. Bestyrelsen siger god for projektet beslutter at lægge det ud til 
udvalgene i fodbold, håndbold og boksning om de vil stille hjælpere til de 8 
arrangementer. 
 

 Der er møde i ” Aktive fællesskaber ” d. 14.06.2021 
 

 
10. Nyt bestyrelsesmøde 

 
 Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 15.06.2021 Kl. 17.30 på Vig Festivalens kontor. 

  
 
 
 

 

 

 

 


