
 

Referat fra FKO-bestyrelsesmøde                   
onsdag d. 13/12-21 kl. 17.00 hos Maria 

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

 

Dagsorden   
Godkendelse 
af referat  

Godkendt 

Økonomi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udgang af året med et underskud – primært grundet VF + VM. Alle arbejder hårdt på at få styr på VM. 
Terminer er overholdt fint. Alle har afleveret budget. 

1. budget – indtægt fra VF 
2. budget – uden indtægt fra VF 

Der arbejdes hårdt på, at vi får lov til at afholde festival til sommer. 
Festivalen har ikke udbetalt honorarer i 2021. VF gav underskud pga corona. 
QM (40.000,-) overskud går til af dække underskuddet i festivalen. 
 
Tina og Yvonne har ønsket at trække sig fra kassereposterne. Torben Møller vil fremadrettet foretage betaling af regninger og kontering. 
Mette (flexjob) skal sørge for kontering i VM + nogle af Yvonnes opgaver. Hun vil være i VM tirs + tors indtil udgang af feb. 
 
Henriette foreslår at indfører dob.tjek/godkendelse af kontering/betalinger. Vi arbejder på dette fremadrettet. 
 
En generel snak om regnskab/budget:  

- er der retningslinjer for hvornår det er ok med et underskud i en afdeling? 
- hvis en afdeling giver et nul, er det så ok? 
- kan der ansøges om tilskud fra udviklingspuljen? 

 
VM: 
Tilrettet medlemsregister – som har givet baggrund for budget. 
Faste omkostninger næsten halveret. 
Leasingaftale er opsagt/betalt ind. 
 



Reklameud-
bringning 

FKO + ugeavisen 
Skal der en takkeannonce i til sponsorer? 
Der er stadig ledig annonceplads: 

- VM har åbent hus 
- Håndbold laver en (Ursula) 
- Fodbold  
- Boksetræning (Jørgen)  

 
Reklamerne udkommer en uge tidligere – uge 13 + 21 

- Uddeling uge 15 fodbold 
- Uddeling uge 21 håndbold (kommer 12/5 uge 19) 
- Uddeling uge 41 håndbold (kommer 7/10 uge 40) 

 
VM It-system – et kommende projekt for VM-udvalget  

Jørn skal mødes med Michael Jernøe d. 14/12-21 (leder fra Multi-motion i Holbæk)? 
 
 
 

Projekter  Kunstgræsbanen er stort set færdig. Dog mangler der græs + finaflægning. 
Kunstbaneforeningen skal beslutte hvilke rekvisitter der skal investeres i sammen med fodboldklubben.  
 
VKI:  

- helhedsplanen med Vig skole kan præsenteres i januar 2022. 
- overtagelse af hallen. Der er stilstand pga valg – usikkerhed omk. hvilket udvalg i kommunen projektet hører under. Hvis projekt Hal 

skal blive aktuelt, skal vi revurdere vores holdning til situationen/projektet som FKO-forening. Vi må overveje hvilke ønsker/tanker 
vi har omk. drift af hallen. 

 
E-sport: 
Der er tjek på udstyr fra Expert i Asnæs til den forhandlet pris. (ca. 10.000,- fra udviklingspuljen som skal tilbagebetales via kontingenter) 
Jørn har bedt Peder om annoncering. 
Kommende kontingent 450,- pr. halvår for medlemmer og ikke-medlemmer 600,- 
Hvem kan lægge annoncer på Facebook + holdsport + Instagram? 
Vi skal meget snart i gang, da vi har udgifter til husleje. 
Der mangler en tovholder for projektet – hvem er det? 
Vi har en træner – Simon Pedersen 



Queen M QM: 
Festivalen overvejer at koncerten fremadrettet skal gøres til tradition ifb med J-dag. 

Lars Lilholt Lars Lilholt: 
Julesalget er sat i gang. Koncertdato d. 29.07.2022.  
 

De enkelte 
udvalg 

Håndbold: 
Charlotte stopper i håndboldudvalget – spørgsmål om hun skal være æresmedlem? 
Jørn roser den store indsats omk. herreholdet. 
 
Floorball: 
Generelt pænt fremmøde på holdne. 
Juletræning – lør. D. 18/12-21 kl. 10.00 – 12.00. 
 
Bokseklubben: 
En regning til ældresagen. 
Ny motionsboksetræner (tilflytter) 
Har afleveret et 0-budget. 
 
Fodbold: 
Indendørsfodbold er i gang. 
Udvalgsmøde i uge  
Trænermøde i uge 2 
Arbejder på at få fodboldskole til sommeren 2022 i samarbejde med DGI. 
Ny træner til seniorholdet (1. holdet) 
Fiveaside var en stor succes. 
Hans Muldvad er udnævnt til æresmedlem. 
Fodbolden savner et klubhus. 
Maria har fået gang i nogle unge pigetrænere – det er en stor succes. 
 
Kajak: 
Medlemsmøde (efterår) hvor VM blev introduceret som et evt. træningstilbud i vinterperioden. 
Der er opfordringer til at anvende Facebook, men det går lidt trægt. 
Klubben har haft et fornuftigt år trods Corona. Der er nogle stærke kræfter i klubben. 
Kirsten + Ib har fundet et bedre tilbud på en ny flydebro, så nu slår pengene til og kan introducere en ny bro omk. april ved standerhejsning. 
Sæsonen starter i januar i svømmehallen i Nykøbing. 



 
Åbent punkt Yvonne og Tina spørg om bestyrelsesmedlemmer skal have frit kontingent i klubben? – ingen frikontingent. 

Henriette spørger ind til et årshjul – vi vil gerne have udarbejdet et årshjul. Henriette vil gerne modtage input fra de forskellige afdelinger til 
udarbejdelse af dette. 
MTB er lukket ned. 
Fodboldgolf – status er lidt usikker. Jørn tager kontakt til Simon. 
 

Nyt møde 17-01-2022 kl. 17.00 
Eventuelt 11.600,- OK penge som håndbold har modtaget. 

Samarbejde omk. hallen og Preben. Han synes det går godt undtage med fodbold. Der er udfordringer omk. kommunikation og adfærd i 
hallen af fodboldklubben. 
Jørn opfordre til en dialog omk. samarbejdet i hallen – Jørn indkalder til møde.  

 


