
Bestyrelsesmøde FKO tirsdag d. 16.08.22 kl. 16.30 

Referat  
 
 
 
 

Tilstede: Jørn Hansen JH, Jørgen Knudsen JK, Henriette Echwald HE, Daniel Allerup DA, Rune Andersen 
RA, Michael Aaquist MA, Henrik Beckwith HB, Ursula Søborg US, Majbrit Leth ML. 
Fraværende: HB og US 

 

1. Referat fra sidst og 
dagens dagsorden 

 

Referat fra sidst og dagens dagsorden er godkendt.  

2. Økonomi/regnskab 
 
 
 

MA: Der mangler posteringer før regnskabet stemmer. 
JK: Der er nogle posteringer som ikke kommer med, hvis alle kontoposter ikke gøres synlige inden 
udskrift. 
Henriette skal fremover sikre, at alle posteringer udskrives. 
HE: Der er posteringer som allerede nu overstiger budget, hvilket der bør kigges på i de enkelte 
afdelinger. Kommentarer til budgettet sendes fremover ud inden møderne. 
 
JH: Der er møde torsdag med relevante parter omkring regnskabet. 
 
JH: Der er holdt møde omkring festivalen, men regnskabet er endnu ikke opgjort. Der forventes 
dog et godt overskud. 

3. Projekter  JH - Helhedsplanen Vig Skole: Hver afdeling skal overveje om der er en person eller to som kan gå 
ind i projektet omkring helbredsplanen og deltage i styregruppen. Gerne en med netværk og 
muligvis har været med i anlægsprojekter før. Dette kræver tid, hvorfor det ikke bør nogle fra 
bestyrelsen. 
 
JH - VKI: Intet nyt. 
 
RA - E-sport: Der er ingen trænere og ingen hold.  
JH: Hvis der ikke sker mere, vil det blive lukket ned. Vi har ingen til at drive det, hvorfor der heller 
ikke kan erhverves medlemmer.  



HE: Kan der ikke findes konsulenthjælp eller anden form for hjælp? 
JH: Der er forsøgt flere tiltag, men ingen i netværket ønsker at drive det og der har været hjælp 
udefra.  
JH tager fat i de 4 der har stået for det indtil nu og hvis de ikke vil mere vil JH tage fat i udlejer og 
se om der er hjælp at hente den vej ift. kontakter. Ellers bliver E-sport afdelingen lukket ned. 

4. Lars Lilholt 2022 
evaluering 

JH: Plus på 80.000 kr. som var forventeligt ift. regnskab fra tidligere år. Pladsen efter koncerten 
var lørdag ikke klar, da der manglede oprydning, men det var kræmmerne selv der lukkede folk 
ind selvom vi havde lørdagen til at rydde op. Lilholt band var tilfreds med faciliteterne. Det har 
overordnet set været afviklet godt. 
MA: Var priserne på øl og vand for dyre? Sodavand til 30 kr. og øl til 45 kr. Samtidig kan det være 
farligt at udlevere dåser. Ligeledes var kørsel med diverse effekter med gaffeltruck på offentlig vej 
farligt. 
JH: Det er en risikovurdering fra koncert til koncert ift. publikum med dåser og andet. Priserne kan 
jeg ikke sige noget til. Vedr. kørsel tages dette med videre. 
 
Der forventes at blive afviklet koncert igen næste år. 
Stor ros til alle hjælpere. 

5. Vig festival 2022 
evaluering 

JH: Vores morgenbrød og burger boder giver ekstra indtægt. Der ligger funktionsaftaler som gør 
dette muligt.  
RA: Det kan være svært at gennemskue, hvem der står for hvad til festivalen ift. aftaler om salg. 
Hvilket foreninger man støtter ved hvilke boder. 
JH: Der er omkring 40 foreninger som deltager til afviklingen af festivalens boder, hvilket vil gøre 
nærmest umuligt at skilte med, da dette kan ændre sig og nogle foreninger måske ikke ønsker sig 
udstillet. Det var lidt tungt at skaffe hjælpere i år, men det lykkedes. Omkring 50 % kom udenfor 
Odsherred for at hjælpe. 

6. De enkelte 
udvalgsrepræsentanter 

MA - Fodbold: En fra fodboldudvalget har bedt om, at der bliver talt dansk til træning efter der 
har været en episode med en gruppe drenge. Bestyrelsen er enige om at dette er ok at melde ud. 
Alle skal kunne forstå, hvad der bliver sagt på holdene. 
Der kommer mange ind på ungdomsholdene i øjeblikket. 
Maria er tilbage i ungdomsudvalget, hvilket der er stor glæde over. 
Alle ungdomstrænere har været forbi for at gå deres vogne igennem. Den 11.09.22 er der 
arbejdsdag på anlægget, hvor hele afdelingen hjælper til. Der vil være grill og hygge bagefter.  



Vi har mistet spillere på seniorholdene. Vi har fået enkelte spillere hjem.  
NIF har forsøgt at hverve spillere fra os. Der er fra NIF blevet sendt besked til alle på tredje holdet.  
Positivt med tilslutningen på U19 og U17 holdene. Spillerne er glade for at være til træning. 
 
ML og JK – Motionscenter:  
 
Status ved ML: Vi forventer en nedgang i de forventede indtægter. Der er 550 medlemmer inkl. 
Passive. Der er kommet 10 medlemmer mere som i forvejen er medlem af andre afdelinger. 
Hvordan får vi flere og yngre medlemmer som øgning af friviliighed, hvilket er en stor udfordring. 
Skal det være nøglefrit eller bemandet i fremtiden. Jørgen søger penge til foredrag og har fået 
penge til udstyr i spejlsalen. Forsat samarbejde med DGI. Møde i morgen. Spørgeskema som blev 
omtalt sidst vil blive iværksat. Der starter zumba og yoga hold. MUS-samtaler er ved at blive 
afviklet.  
JH: Fungere udvalget? 
JK: Vi er ikke så mange. To er spurgt, men endeligt ja afventer. Vi skal blive mere skarpe til 
opgavefordelingen.  
JK: Nogle ting vil ikke kunne vente til udvalget har møde, hvorfor der må tages nogle beslutninger 
udenom udvalget. 
HE: Det kan være smart at bruge taskmanager, hvor opgaver er inddelt efter hvem der har 
opgaven og hvilke opgaver der afventer. 
 
JK: Vi ved ikke om Vig motion skal være med i FKO eller en mindre del af det. 
JH: Der skal laves et layout ift. plan om evt. løsrivelse fra FKO i fremtiden. Vi skal blot sikre en 
samhørighed afdelingerne i morgen. Uanset fremtiden skal det være i tråd med FKO. 
 
Status ved JK: Efterårshold plan netop lagt på Facebook og hjemmeside. 4 nye hold. Yoga, styrke 
og mobilitet, step og styrke samt Zumba. I alt 24 hold om ugen. 
Økonomi: Der er styr på omkostninger, men det halter med indtjeningen, dog et + på kr. 108.000 
pr. 31. juli. Årets mål er kr. 250.000. 
Ca. 550 medlemmer, heraf 11 FKO medlemskaber. 
Daglige udfordringer er at der mangler frivillige og vikarer. En udfordring som nok er et blivende 
grundvilkår og en opgaver der konstant skal være fokus på. 



 
Jessie og Bill indtræder i Aktivitetsudvalget. Bill vil lige prøve i en periode inden endelig tilsagn. 
Jessie skal i endnu højere grad være beslutningstager for den daglige drift. Henrik og Jørgen får en 
snak med Jessie.  
Udviklingssamtaler med instruktørerne er startet op. 
 
Møde den 17. august med DGI konsulent Charlotte omkring spørgeskemaundersøgelse blandt 
medlemmer, instruktører og frivillige i Vig motion. DGI analysere resultaterne, som 
efterfølgende indgår i Vig motions strategiplan og samarbejdsaftale mellem Vig motion og DGI/ 
bevæg dig for livet, gældende for 2023-2024. 
 
Ny hjemmeside vigmotion.dk 
 
Der er opstartet et samarbejde med Louisa Ejbjerg omkring udvikling af ny hjemmeside til Vig 
motion. Hjemmesiden er en vigtig del af centrets fremtidige SoMe strategi og hvervning af flere 
medlemmer. Henrik har fremsendt ansøgning til Jørn vedr. tilskud fra FKOs udviklingspulje.  
RA: Man bør se på om Holdsport kan bruges til at løfte hjemmesideopgaven da det ikke umiddelbart er en 
fordel at have adskilte systemer. Jeg vil ikke nødvendigvis kunne guide og vejlede i et andet system. 
 
Statusmøde hjemmeside mellem HB og Louisa: 
HB har afholdt opfølgende møde 15.08 med Louisa omkring præsentation af første udkast/forslag. 
Siden opbygges og struktureres således at den er optimal ift. til SEO og at den linker direkte 
mellem vores øvrige to platforme (FB og Instagram). Ift. til medlems rekruttering er FB til det 
modne publikum og Instagram det yngre. Hjemmesiden samler for alle brugere. Hjemmesiden vil 
være optimeret til mobile platforme herunder tablets og mobiltelefoner. For at sikre at den nye 
hjemmeside afspejler hvad brugerne i virkeligheden møder, er det vigtigt at alle billeder 
opdateres med tidssvarende fotos; gerne med masser af aktivitet på de enkelte billeder samt at 
respektive hold beskrivelser er tilsvarende opdateret. Der skal hurtigst muligt iværksættes 
fotograferinger som er så professionelle som overhovedet muligt 
 
Den nye hjemmeside skal være klar senest 1. september når efterårs planen går i luften. 
 

http://vigmotion.dk/


DA - Boksning: Sæsonstart. Medlemmerne er engageret. Kontingenterne bliver betalt i større 
omfang end sidste sæson. Vi har deltaget på Vig festival og Lilholt koncert, hvor vi stillede med 11-
12 hjælpere pr. gang. Høj elregning og nyt musikanlæg vil give et underskud ift. budget 2022. 
Fremover vil der sikres elregning 1 gang om året. 
 
RA - Håndbold: Sæsonopstart. Holdene er i gang. Der er styr på trænere og tider. Oprydningsdag i 
klubrummet i Nordgårdshallen. Der var gamle trøjer og andet. Nu er der plads til nyt. Oprydning i 
kontingent og fritidspas registrering er forbedret. 
 
JK - Floorball: Der har været træning hen over hele sommeren med pænt fremmøde (10-16 
spillere)  
Der udsendes snart kontingentopkrævning for 2. halvår 2022 til de omkring 30 medlemmer af 
afdelingen. Der bliver ikke optaget nye spillere på denne side af nytår. Dem der betaler kontingent 
nu, er dem der spiller året ud. 
Styr på økonomien. Forventer fortsat kontingentindtægter for omkring kr.10.000 og pengene skal 
vi nok få brugt på udstyr og fest. 
Der er arrangeret sommerfest den 20. august med omkring 12-15 deltagere. 
Facebookgruppen er ændret fra offentlig gruppe til privat gruppe. 
Vi har nu fået leveret den 3. floorballbande.  
Fortsat god stemning og villighed til at yde en indsats for holdet. 
 
HE - Kajak: God sommer, mange ture ca. hver 14. dag. Specielt 1 instruktør er god til at lave 
weekendture. Nu er vi i afdelingen både mandag og onsdag som en god følge af coronatiden, hvor 
vi oftere var ude. Senest har vi været rundt om Nekselø. Vi har nu 40 medlemmer. Nyt medlem er 
tilkommet efter hun og jeg har talt sammen, imens vi har været frivillige i Vig Motion. 

7. Åbent punkt for 
tilføjelser 

JH: Der er behov for en løsning ift. foreningshus ved fodboldbanerne, som kan styrke fællesskabet.  
Vi har brug for oplæg med ideer og ønsker og hvad det vil koste. Der er arbejdet med løsningen 
omkring pavilloner.  
Planer for finansiering bliver der set på. 
 
Der stilles forslag om at indgå samarbejde med vores sponsorer for at bidrage til etableringen af 
et foreningshus med en forgangsmand til at varetage hovedentreprisen. 



 
Vi ved endnu ikke, hvad der skal ske med VKI og om et foreningshus er det rette eller om der på 
sigt kan laves en anden løsning i kombination med VKI. 
 
JK: Vi har ansøgt udviklingspuljen om 20.000 kr. til hjemmesiden for vig motion.  
JH: Vi skal bruge layout med løbende udgifter og udbytte af en ny hjemmeside. 
JK: Der er ved at blive lavet oplæg om dette. 
MA: I har min fulde opbakning. 
RA: Jeg ønsker også at se lidt mere om ideen bag at bruge en anden platform. 
 
Der træffes ikke beslutning om dette før der er lavet oplæg. 

8. Dato for nyt 
bestyrelsesmøde 

Tirsdag den 27.09.2022 kl. 16.30 

9. Eventuelt JH: J-dag vil nu blive markedsført. Der mangler godkendelse fra Tuborg, da reklamen ligner deres. 
Der vil blive booket en kunstner til underholdning og DJ bagefter. Afvikles den 04.11.22. Om vi skal 
stille hjælperne ved vi ikke endnu. Hallen er booket. 
 
Vi har fået en henvendelse fra Odsherred Kommune om at deltage på en foreningsdag, hvor vi kan 
deltage på Vig skole og informere om de tilbud vi har. JH vil søge mere information.  
 
Der tales om at det primært er forældrene vi skal have fat i, da det er dem som skaber rammerne 
for deres børn og mulighed for at deltage i en aktivitet. Det vil givetvis ikke være nok at tale med 
de unge. 
 

 


