
Referat af bestyrelsesmøde i FKO 
Mandag d. 20/9 – 21  kl. 17.00 

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

 

Dagsorden : 
1. Godkendelse af dagsorden  

 
Godkendt  
 

2. Økonomi  Ok – dog er der et stort issue med VM + automater i hallen. 
 
 

3. Vig motion VM En stor proces er godt i gang og arbejder hen imod en økonomisk uafhængighed af VF 
Jørgen K (JK)er midlertidig leder i VM 
Susanne sygemeldt i 3 mdr. 
Christina har opsagt sin stilling. 
Michael tilbyder sin hjælp   
JK :  
arbejder med nedbringelse af faste omkostninger – kaffemaskinen (er opsagt) 
                                                                                             leasingaftaler er opsagt 
                                                                                             i alt 800.000,- 
Jaimy ansat på 15 timer pr. uge resten af året. Han er ansvarlig for 
hold/holdplan/servicering af maskiner. 
JK ansvarlig for vagtplan + administrative opgaver. 
Opstart af aktivitetsudvalg VM d. 14/9  
Udvalget skal bla. arbejde med ny struktur/miljø 
Søgning af frivillige og behandling af disse. 
Studietur til Borup foreningsfitness. 
Ansøgning hos DGI – udd. af frivillige til fitnessvejledere. 
JK planlægger kursus for frivillige i eget center. 
JK har god kontakt til de ældre medlemmer i centeret, som udtrykker vigtigheden af 
bemandet center. 
Løs snak om leasing – som ikke er fremtiden. 



Jørn takker for indsatsen omk. VM – siger videre, at vi skal fremskrive budgettet, så vi 
kan se den fremadrettet økonomi i centeret. 
Henriette (kajak)  vil gerne byde ind med hjælp i centeret i det omfang hun kan. 
JH + JK har haft møde med Eva Ormstrup, som var meget positivt. 
Emner som blev drøftet : 

- Udendørsområde 
- Køkken i hallen 
- Bekymring omk. svømmehallen 
- Positiv overfor VM og dets fremtidige drift 
- Villig til nye ideer omk. klublokaler 
- Evt. delaftaler omk. service af hallen 

 
Rune spørger til adm. af hjemmeside + facebook i VM 

- Jan VM er adm. af hjemmesiden 
- Susanne står som adm. af facebooksiden 

 
4. Kunststofbanen  Stolperne til banen/hegnet er i restordre – videre etablering til foråret. 

Rune efterspørg beslutning om udmelding af dette. 
Gl. brandkasse 1864 har tildelt 100.000,- til etablering af banen el. udstyr. 
Michael og Peder finder forslag til nyt udstyr. 
  

VKI  Nyt møde tirs. d. 28/9  -  fordeling af poster. 
Oplæg fra Eva O + Rune (komm.) om drift af hallen  -  5/10-21 
 

E-sport Opstarter efter uge 42 
Mangler instruktører. 
Nettet/udstyret er på plads. 
100.000,- er til rådighed til indkøb ? 
Michael indkalder til møde omk. økonomi + udstyr + struktur omk. forløb. 
Aktivitet skal oprettes i holdsport. 

Mens Vig venter Fint overskud ca. 250.000,- til moderforeningerne. 
 



Lilholt  God koncert – ca. solgt 800 billetter. 
Efter evaluering, kan det konstateres at de fleste ting fungerede. 
Økonomi : overskud på 176.000,-  
                    Stadig forhandlinger om endelig bandbetaling ? 
Scenen var en stor udfordring – betalt 23.400,- for op- og nedtagning. Nordic havde 
overbooket deres scener, derfor blev det en anden og mere kompliceret scene. 
Koncert til næste år – d. 29. juli 
 

Kajak  Sæsonen stopper fra okt. – jan. 
Der arbejdes stadig på ansøgninger til ny bro. Samlet pris 170.000,- 
  

Fodbold  Samarbejde med DBU + FKO og Vig skole omk. pigefodbold var en stor succes 
Michael fremlægger regnskab af omk. til Verona-turen. De har ansøgt rejsepuljen om 
30.000,- . Dette er godkendt af bestyrelsen. 
Vinterturneringen er ændret til indendørs i stedet for udendørs, da kunststofbanen 
ikke bliver klar til vinter. 
Formandslounge afholdes på Højby sø. 
Camilla (håndbold) har kontaktet fodbold ift kørsel af reklamer. 
Nej tak til reklameuddeling for Dansk folkeparti, da vores forening er upartisk. 
 

Floorball  Floorball kører fint – god tilslutning. 
Stævne fre d. 1/10 i Kr.Eskildestrup – der er bestilt trøjer hos Anders Shrøder – slutpris 
på trøjerne endte på 300,-. 
 

Boksning  Alt kører fint – der skal opkræves kontingent. 
De vil gerne etablere et styrketræningsrum. 
Jørgen nævner, at håndbold evt. kunne træne i klubbens lokaler. 
Der er kommet nye vinduer – et stort plus, taget er til gengæld utæt. 
Der har været lidt udfordringer i forbindelse med et stævne og naboklubben.  
Daniel prøver at sætte sig ind i tingene + aftaler omk. foreningsarbejdet. 
12/10 skal Vig skole træne i bokseklubben med deres idrætsliniehold. 
 



Håndbold  Foredraget med Lars C gik rigtig fint – dog ikke så mange solgte billetter (88) – forsøgte 
med forskellige konkurrencer. I alt ca. 7 – 8.000,- i underskud. 
Ungdomsopstart med sodavand og pølsevogn. 
Håndboldens dag d. 2. okt. 
Seniorafd. går godt – afholder snart opstartsfest. 
  
Mere info næste gang ang. Rørby jule-cup. 
Camilla foreslår evt koordinering af træningstider ift andre aktiviteter bla. 
fodbold/håndbold for at undgå at kæmpe om de samme børn. 
Tubi foreslår om fællesmøde med håndbold og fodbold. 
Der kunne evt være behov for en fælles snak omk. udfordringerne ved de forskellige 
sportsgrene/foreninger og de overlap der er ift. at det ofte er de samme udøvere vi 
henvender os til. 
 
 

MBT Kvindeholdet kører lidt trægt – mangler tovholdere. 
Herreholdet er lidt i samme situation. 
En løs snak om hvorledes vi kan fastholde medlemmerne/cyklisterne og hvad der skal 
til – måske et klubhus ? 
JK nævner et outdoor projekt – er det noget vi kan ? 
Helhedsprojektet kigger bla. på cykelstier. 
 

Dato for nyt møde : d. 27/10 kl. 17.00 på Festival kontoret 
Evt.  Helhedsplanen: kører på fuld tryk – samarbejdet omk. Vig skole, hallen og 

udendørsområdet. 
Forberede budget til næste møde – der bliver indkaldt til økonomimøder med de 
forskellige afdelinger. 
 
QM-koncerten : støttekoncert til Vig festivalen (oprindeligt) – moderklubberne står for 
arrangementet. Der kommer snart et overblik til brug af hjælpere og andet ifb med 
koncerten. 
480 billetter er solgt (gerne 900 billetter). 



Der skal sælges mad ifb med arrangementet – overvejer samarbejde med Vig by. 
 
Henriette : oplyser omk. arrangement på Anneberg / Fio-marked. Spørg om FKO skal 
deltage med et arrangement i denne sammenhæng. Måske næste år ? 
 

  
 


