
Bestyrelsesmøde FKO tirsdag d. 26/4 2022 kl. 17.00 

Referat  
Tirsdag d. 26/4-22 
 
 
 

Tilstede: Jørn Hansen JH, Jørgen Knudsen JK, Henriette Echwald HE, Daniel Allerup DA, Rune 
Andersen RA, Michael Aaquist MA 
Fraværende:  Maria Jacobsen MJ, Maibrit Leth ML 
Gæster:  
Teams: 

 

1. Referat fra sidst 
 

Referat fra sidst er godkendt 
Der mangler stadigt en del frivillige til camping – alle søger nye deltagere – Kontaktpersoner er 
Torben Møller eller Michael Rust 
Fodbold-golf, vi har stadigt ikke hørt fra dem  

2. Økonomi/regnskab 
 
 
 

MA: hvorfor er der ikke bogført for i år? JH: vi afventer det afsluttede regnskab fra 2021. 
Der bliver talt om de tilretninger, der er lavet i forhold til revisors kommentarer til underskud og 
hensættelser.  
Lønkompensation /Covid19: Vi har søgt et højere beløb end vi har fået. En del af begrundelsen 
handler om, at vi er en frivillig forening.  
Der er lavet ændringer for Kajak i forhold til første version, hvor der har været tvivl om 
bogføringen af finansiering af flydebroen.  
RA:  Er indtægter fra festival realistisk? JH: Ja, det er konservativt sat ud fra erfaringer fra før 
Corona. 
MA: Der er lavet ændringer i budgettet for fodbold senior sammenholdt med de indsendte tal: 
F.eks.: Leje af kunstbane og sponsorindtægter. JH beder om en mail med de oprindelige tal, så 
det kan blive tilrettet før generalforsamlingen.  
JK har også spørgsmål til afvigelser i forhold til de indberettede tal: JH Der er muligvis en fejl, 
der opstår med indførsel i kontoplanen. JH beder igen om en mail, så der kan tilrettes inden 
generalforsamling. 

3. Reklamer 
udbringning 2022 

JH: er er kørt 1. gang.  
De er ved at forberede 2. runde, og det lader til, at der ikke helt er overblik over, hvilke reklamer, 
der er på til næste uddeling. Der har tilsyneladende også været fejlleveringer af reklamer, der 
skulle have været leveret til et andet sted.  
MA tager fat i Camilla og Torben for at tjekke op på aftalerne. 
Stort ønske at der hurtigere bliver gjort op og regningerne bliver sendt ud for reklameuddelingen.  



4. Vig motion JK: Vig motion har indført nye priser og medlemskaber pr. 8. april 2022. Overgangen har indtil 
videre forløbet uden de store udfordringer. De må dog påregnes udmeldelser. 
På selve dagen havde vi indbudt medlemmerne til fælles morgenmad. Pænt fremmøde og god 
stemning. Bliver gentaget senere på året. 
Aktivitetsudvalget har med baggrund i bestyrelsens bemærkninger på sidste møde reguleret 
priser for medlemskab af Vig motion. 
Medlemmer af FKO (Minimum 600 kr. kontingent om året) kan nu købe medlemskab til fitness 
for kr.149 mdr. og medlemskab af fitness og holdtræning for kr.199. mdr.  
Vig motion forventer nu at øvrige afdelinger yder en indsats for at flere medlemmer til at være 
med i Vig motion. 
 
Der arbejdes videre med holdplanen som skal træde i kraft efter sommerferien. Der planlægges 
efter at der alle dage er bike-hold. 
VM har modtaget kr. 30.000 fra DGI/DIF udviklingspulje til afholdelse af uddannelse og foredrag. 
VM afholder uddannelse af fitnessvejledere den 15. og 29. maj i VM. Også deltagere fra Borren 
motion og Herrestrup motion. 
 
I projekt aktive fællesskaber har de 5 foreningsdrevne motionscentre modtaget kr. 65.000 til bl.a. 
uddannelse af seniorfitness instruktører. Opstart efter sommerferien. 
Der er et godt samarbejde med Brobygger Julie omkring borgere med diabetes 2.  
Dele af sundhedscenterets uddannelse lægges i spejlsalen og i VM. Der skal nu søge 
økonomisk støtte til dette samarbejde. Opstart medio maj 2022. 
Vi kender udgifter og indtægter for perioden 1.1.22-26.4.22 Dagsdato er der et overskud på kr. 
10.000 
Det faktuelle medlemstal er 594 inkl. klippekort og passive/frivillige. 
Aktivitetsudvalget har enstemmigt peget på Henrik Beckwith som afløser for ML. Det betyder at 
Henrik indtræder i FKO,s bestyrelse den 7. maj og at ML vil være suppleant for Henrik. 
 
Lige under 600 registreret, hvor af 190 er med klippekort og ca. 30, der er frivillige. 

5. Projekter  JH – Kunstgræsbanen: det ser godt ud og går helt efter planen.  
Der ligger smadret glas oppe ved siden af kunstbanen ved beachvolley banen, som der skal 
gøres noget ved.  
JH - Helhedsplanen Vig Skole: de er ved at få ansat en fundraiser og første fase er ved at 
blive etableret – med gymnastikforeningen. 



JH - VKI: intet nyt for nu.  
RA - E-sport: de er ved at være kørt lidt træt i det og der ser lige nu også ud til, at der heller 
ikke er så mange medlemmer. RA har talt med en lokal mulig træner, der gerne vil træne, men 
ikke vil være den der driver projektet. Vi afsøger muligheder for at finde andre måder at finde 
nye ildsjæle. Der ligger sponsorater klar, men vi kan ikke indløse dem, før vi også har 
trænere/deltagere. Vi savner 2 eller 3, der vil være med til at drive og koordinere den nye 
afdeling.  
Vi taler om, at vi i fælleskab kan hjælpe med lederrollen i en periode, hvis vi kan finde trænerne. 
Der tales om forskellige mulige træner kandidater og tales om, hvordan der skal skabes kontakt.  

6. Ny J-dag JH: Festivalen har taget teten på det nu, og kommer senere med ønsker til frivillige. Der sigtes 
efter Rasmus Bjerg og John Mogensen tema. Der er planer om at kontakte spisesteder i byen 
for at lave særlige tilbud på spisning før koncerten.  

7. Lars Lilholt JH: Holdt opfølgningsmøde i sidste uge og det meste er på plads. Scenen er der lavet aftale om, 
så der ikke skal frivillige til at sætte scene op. Der er en nulløsning, så et sponsorat dækker 
udgifterne til betaling af opsætning. Der er usikkerhed mht. til Lars Lilholts helbred, men vi 
afventer, da der fortsat er planer om at han afholder koncerten som aftalt.  
Alle afdelinger tager selv hånd om at skaffe de frivillige, der er skrevet ud om tidligere.  

8. De enkelte udvalg MA - Fodbold: Sommerland cup – møde i udvalg i næste uge, frisker op på aftaler. Der er aftale 
med Haribo om, at de tager overskydende slik tilbage.  
Aftale med en, der henter alle mål til de to events. 
Kampleder uddannelse får de styr på til mødet. Mangler at få afklaret mht. til parkering, men der 
er flere løsninger i spil. Vigtigt at prioritere, at børnene ikke skal krydse meget trafikeret vej. Der 
tales om, hvor der evt. skal være p-vagter og logistik omkring til og frakørselsforhold.  
Træner kursus i går – med DGI – 18 deltagere (7 af vores egene). Det v ar gået rigtigt godt og 
deltagerne har taget meget med hjem. 
Fodbold skole uge 26 – 32 tilmeldte, så der bliver flere hold end forventet. Der bliver sat bannere 
op for at gøre opmærksom på eventet.  
Turneringer – store problemer med at skaffer dommere. DGI er kontakter og de anbefaler at 
flytte til hverdagene, men det er ikke en mulighed, da flere af spillerne eksempelvis er på 
efterskole i hverdage. DGI tilbyder hjælp til dommerkurser. Det vil være en udfordring med 
hjemme-dommere, men det er pt den eneste løsning.  
Pode-stævne – stor ros med lokale dommere.  
Seniorer – lille nederlag mod Gislinge (venskabsklub). Men der er måske 2 oprykninger på vej. 
Fælles spisning i Herrestrup på torsdag efter træning.  



Næste sæson – se på hvordan det går op med spillere på efterskole etc.  
Maria har været den der har haft overblik og sikret at hvad der skal skrives og koordineres, og 
har sat gang i aktiviteter og det vil kunne mærkes, hvis hun ikke er der. Michael er mere den, der 
løser de praktiske opgaver – opgaver han er superglad for. Der tales om, hvem der kunne 
hjælpe med at løse de opgaver, som Maria tidligere har løst.  
Jørgen tilbyder at være med til løse nogle af opgaverne med at se på, hvordan tingene kunne 
løses.  
Fodbold senior bruger DBU’s fodbold app til planlægning og kommunikation. Der. Undersøges 
om der kan integreres til Holdsport 
DA - Boksning: Har endeligt fået styr på holdsport. Der er stadigt udfordringer med det nye 
selvforsvars hold, da der kun er få på holdet. De giver den ekstra opmærksomhed efter 
sommerferien. 
De har afholdt deres årlige fællesspisning ud – til alles tilfredshed.  
Ellers går det godt med fitness boksning – også med ny træner.  
Onsdagsholdet går godt. Det er baseret på deltagerne, som Mette havde til online træning under 
Corona – Utroligt godt gået! 
RA - Håndbold: Sæsonen er slut, så de er gået over til sommertræning.  
Pigerne U15 har været på tur til Vissenbjerg på Fyn. FKO giver tilskud til transport til turen på 11 
x 390 kr. 
Der bliver afholdt Ungdomsafslutning i dag.  
Rimeligt styr på trænerstab til næste år 
Der kommer aktivitet med Beachvolly på Gudmindrupstrand som afholdes i samarbejde med HK 
Lammefjorden og HRØ 
Formegentligt kommer der et stævne mellem jul og nytår for U13  
JK - Floorball: 30 i truppen og 27 der har betalt kontingent. De finder ud af hvem der skal stå 
for aktiviteter hen over sommeren.  
Der er kommet et tilskud på 16.000, - til bander (ca. halvdelen af prisen på bander). 
Søger at lave 3 mindre baner, så der kan opdeles i forhold til evner.  
HE - Kajak: Den nye flydebro er kommet i vandet, og det er supergodt! Kæmpe tak. Til Morten 
og Ib for det store arbejde med at gøre flydebroen klar.  
Vi starter ro sæsonen på fjorden 1 maj. Der er desværre ikke kommet så mange tilmeldinger til 
roskolen, men vi har 5 der kommer på instruktør uddannelse, så vi får mindre pres på de 
nuværende 4 instruktører. 



JH minder om, at alle afdelingerne skal levere skriftligt referat (gerne Word) for den enkelte 
afdeling op til generalforsamlingen. 

9. Åbent punkt RA - Folkeoplysningsudvalg: de har holdt møde og Henrik Søborg er blevet valgt til formand. 
Mette Møller er næstformand og Mathias Hansen (Vækst og udviklingsudvalget) samt Erik 
Winther (Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget) er repræsentanter fra byrådet.  
JH - Generalforsamling: Dagsorden er som den plejer 
Maria stopper og Henriette bliver foreslået til posten som kasserer.  
Maibrit stiller ikke op, og Henrik Beckwith stiller op til posten, og Maibrit har indvilget i at stille op 
som suppleant. 
Suppleanter – der er foreslået Ursula Søborg 
Dirigent og revisor er de sammen som tidligere 
JH - Forsikring: Jørn rykker for en opdateret aktivliste fra hver afdeling.  
HE - Årshjul: – tak for info fra Daniel/Boksning 
HE - Teltudlejning: Nyt materiale – Henriette beder Michael om hjælp til at se på, om alt er 
med.  

10. Dato for nyt 
bestyrelsesmøde 

Vi afventer at den nye bestyrelse er udnævnt.  

11. Eventuelt JK - Skal vi have en hjælperdag? Med tanker om fremtiden og spisning. JH - Ja tak, men vi 
venter til den nye bestyrelse er samlet.  

 


