
 

Referat bestyrelsesmøde i FKO 
tirsdag d. 10.08.21 
 

Tilstede : Daniel , Henriette, Michael, Rune, Jørn, Maria og Maibrit  
 
 
Fraværende : Jørgen 
 

 

Dagsorden : 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

 
 
Godkendt  

2. Økonomi  Motionscenter kører bedre her efter nedlukning – et overskud p.t på 60.000,- 
 

     5.   Vig motion nu og frem Gennemgang af fremtidsplaner / oplæg 
Susanne har valgt at sige nej tak til videre ansættelse. Christina skal der forhandles 
med senere. 
 
 
Markedsføring af nyt medlemskab til foreningens medlemmer 150,- pr. mdr. 
Udarbejd et forslag til dokumentation af medlemskab i de forskellige foreninger. 
 
Maria : ønsker ens tekst til markedsføring  
Maibrit : kontakte Susanne ang. foreningsmedlemsskab 
 
Facebook-siden : hvem adm. den ? få skabt en enighed omk. hvem det styrer siden 
og hvem der er kontakt til Rune 
 

     6.   Projekter – kunstgræsbanen 
           VKI 

Projektet er i gang, og det ser godt ud.  
 
 

     7.   Festivalen / Mens Vig venter Festivalen gik godt. 
Vi venter på hvor stort et overskud festivalen har givet.  
 
 



     8.   Lars Lilholt Lars Lilholt bliver gennemført trods lidt manglende billetsalg. Bandet har været villig 
til nedslag i koncertpris. 
Vi mangler hjælpere til scene op og -nedsætning. ( der arbejdes med opgaven 

under mødet 😉 ) 
Til sceneopsætning kommer Pilgaard med maskiner.  
Fribilletter bliver uddelt torsdagen inden koncerten ellers ved indgangen.  
 

     9.   De enkelte udvalgsrep. Vi er blevet rykket for husleje i de nye lokaler til E-sport. 
Opstart E-sport er ikke så langt. Der mangler netværk fra Fibia. Paw (fra floorball ) 
vil gerne være behjælpelig med opstart af e-sport.  
Rune foreslår at vi laver et oplæg til hjemmesiden. Opmærksomhed omk. aktiviteten 
 
Håndbold : håndbold har desværre færre medlemmer efter Corona – arbejder på 
nye intiativer -  
Foredrag med Lars Christiansen d. 8. September i Svinninge sportscenter i 
samarbejde Lammefjorden. 
 
Sæson opstart i dag. ( tirsdag d. 10/8-21 ) 
Mangler stadig en træner til U-hold ( Camilla har den lige nu ) 
Udfordringer med Vig Hallen, da der stadig er testcenter i noget af hallen. 
Jørn forsøger at presse på fra politisk side. 
 
Fodbold : 
Turneringen er startet. 
Alle hold er kommet godt i gang 
Afholder trænermøde i uge 33. 
Ungdomsafslutning d. 9/10 i hallen 
Ungdoms-halfester starter op igen. 
Satser på Verona-cup. Tubi efterspørg støtte til turen. 
Tubi foreslår tilskud til samtlige afdelinger fremadrettet til ungdomsafdelinger. 
 
 
 
 



Kajak : 
Mangler instruktører.  
Ungdomsarbejdet har været rigtig godt, men de unge forsvinder når efterskoletiden 
nærmere sig. 
Inden Corona blev der afholdt 2 åbent hus-arrangementer, men tilgang har været 
svag efter Corona. 
 
En generel snak om hvordan vi evt. kunne tiltrække flere medlemmer/instruktører.  
Forslag om et evt. årshjul 
 
Boksning : 
Børneafdelingen starter i morgen. Der er god energi på børneområdet. 
Seniorafdelingen kører lidt trægt -  
Fremadrettet vil vi satse på børne/unge afdelingen. 
 

    10.  Åbent punkt for tilføjelser Skoleprojekt : 
Projektet er nu færdigudarbejdet og skal nu finde fundraisere. De forskellige 
interessenter i projektet skal hver især frembring ca. 6 – 7000,-. i alt skal der bruges 
ca. 50 – 60.000,- 
 
Betalingskort : 
Alle gamle kort er blevet lukket. Nye kort er oprettet. P.t skal vi aflevere bonner, hvis 
vi har udlæg. 
 
Daniel kom med forespørgelse fra Lions : 
De tilbyder 45.000,- som donation i mod, at vi kan stille hjælpere/hold til tømning af 
genbrugscontainer, hver tirsdag i et år. 
Alle meldte nej tak. 
 
Jesper Hagelund var på besøg og fortalte om VKI organisationen. 
VKI er et repræsentantskab som består af de foreninger/institutioner som bruger 
hallen. Repræsentantskabet vælger en bestyrelse, som varetager VKI`s daglige drift 
i hallen. Det er bestyrelsen som har dialogen med kommunen bla. omk. evt. 
overtagelse af drift af hallen. 



Generalforsamling på tirsdag d. 17/8 kl. 19.00 i Vig hallen. 
 

    11.  Dato til nyt bestyrelsesmøde Onsdag d. 6/10-21  
 

    12.  Evt.   
 

  
 


