
Bestyrelsesmøde FKO 

Dato: 13-01-2018, på Lærkereden 

Deltagere: 

FKO 

Pia Sangaard (PS)  

Torben Møller (TM) 

Henrik Søborg (HS) 

Brian Vinther-Madsen (BVM)  

Jørn Dyhrberg Hansen (JDH) (REF) 

Udvalg 

”Småtte”: Fodbold senior 

Maria: Fodbold ungdom 

Camilla: Håndbold 

Jørgen: Boksning 

Anders: Motionscentret 

Helle: Badminton 

Kirsten & Ib: Kajak 

Linette: Gymnastik 

1) Godkendelses af dagsorden: 

• Dagsorden blev godkendt. 

2) Økonomien 2017 og budget 2018. 

• FKO er ikke helt klar med regnskabet for 2017, men det ser dog ganske fornuftigt ud ift. budget. 

2017 kommer forventeligt til at vise et større overskud end forventet. 

• Der mangler en opgørelse over de økonomiske konsekvenser, vedr. løbernes udmelding af FKO. 

Dette forventes opgjort ultimo januar 2018. 

• Diverse indberetninger til offentlige myndigheder er i gang, og afsluttes i løbet af februar. 

• OBS! Når regnskabet sendes frem til udvalgene, så tjek venligst de enkelte posteringer, da der kan 

forekomme konti som ikke er aktive mere. 

• TM er ved at gennemgå alle bilag fra afdelingerne, og der skal strammes op omkring udførelsen af 

kørselsregnskaber. Brug venligst den tilgængelige skabelon, som er fremsendt. 

• Til orientering så stopper Pia Sanggaard i FKO, for at fortsætte i VF’s bestyrelse. Gitte Sanggaard har 

efterfølgende accepteret at overtage økonomiposten i FKO, hvis hun vælges ind. 

• Budgettet for 2018 ser ligeledes fornuftigt ud. 1. udgave viser et underskud på ca.220.000 kr., og 

dette bruges som udgangspunkt til arbejdet med de enkelte afdelinger, og gerne med fokus på 

hvordan vi får øget afdelingernes indtægter. 

• I budgettet for 2018, er der dog ikke kalkuleret med et yderligere tilskud på 500.000 kr. fra VF, da 

dette placeres i moderklubberne. 

• Der er nødvendige øgede udgifter til fodboldafdelingen, primært pga. den gode placering i 

Danmarksserien. 

• Der kan helt sikkert tjenes flere penge på reklamer. FKO er den eneste klub/forening der distribuerer 

til hele vores store sommerhusområde i Odsherred. 

• Cafe’en giver et underskud, så den bliver der arbejdet med. Det ligger dog helt fast at den ikke 

kommer i drift med det nuværende set up, så derfor vil Motionscentret trække sig fra denne opgave. 



• Cafe’en forventes færdig i løbet af februar. 

• Til info, så kan alle medlemmer deltage, og have stemmeret, på generalforsamlinger i alle FKO’s 

afdelinger. 

3) Aktuelle ting der rører sig i foreningen: 

• TM er i gang med at tegne en ny sponsoraftale med Sjællandske medier. 

• Reklamer skal uddeles på flg. datoer: uge 12 (20.3.), uge 18 (1.5.), uge 41 (9.10.). Der trykkes 22500 

reklamer, men ikke alle vil modtage disse. 

• Fodbold tager den 1. uddeling, og håndbold de 2 næste, dog med hjælp fra fodbold ungdom. 

• Alle afdelinger må meget gerne hjælpe til med salg af flyers. 

• Der er kommet ny infoskærm i motionscentret. Skærmen er Hallens ejendom og administrere 

denne. Alle FKO’s afdelinger har adgang til at få info på denne skærm. Info skal sendes til Mads. TM 

sender kontaktdata ud til alle, inkl. hvilket filformat der skal sendes. 

• Det undersøges ligeledes om der skal en ekstra skærm op i venteområdet ved svømmehallen, og om 

infoskærm i Nordgårdshallen kan inkluderes i info. 

• D.25.1. indkalder VKI til et møde ang. Vig hallens drift. De af jer der bruger hallen bør møde op. 

• Vig hallens gulv er, og har været, en udfordring, men der arbejdes på en løsning. så snart der er nyt i 

sagen sendes info ud. Uge 3 er hallen lukket, for imprægnering af gulv. 

• Maria rejste spørgsmålet: hvad er egentligt forskellen på driften af den nye og gamle hal ? Det er 

primært at der var et selvstændigt driftsbudget på den gamle hal, og den nye hal er inde under et 

samlet driftsbudget på alle haller. Dette betyder bl.a. at der er skåret væsentligt ned på rengøringen. 

• Mødetiderne på rengøringspersonale er en udfordring, da de går hjem ca. kl. 13.00, og der derfor 

ikke er rengøring imens at brugerne egentligt anvender hallen. 

• De ovenstående punkter tages op på et nært kommende møde med kommunaldirektøren. TM og 

Susanne (fra Motionscentret) afholder dette møde. 

• Der er indkøbt et nyt bookingsystem til brug for reservering af haltider i weekenderne, hvor hallen 

alligevel stort set står tom. Det er dog usikkert hvornår systemet kommer i drift. 

• Jørgen (Boksning) gjorde opmærksom på at det faktisk var muligt at få punkter op på dagsordenen 

på kommende byrådsmøder, hvis der kan samles underskrifter nok. 

• Motionscentret: 

• Meget positive over fremgangen det 1. år. Motionscentret har øget medlemstallet fra 450 til ca. 800. 

• Der arbejdes, og forsøges konstant, med nye koncepter. 

• Der er præsteret et ganske fornuftigt overskud. 

• Løberne: 

• H.S. fremlagde skriv fra Michael Aagaard (formand for den udtrædende løbeklub). 

• 2017 er gået godt, trods faldende medlemstal. Der har været god tilslutning til løbernes 

arrangementer, som bl.a. var Sandflugtsløbet, og Odsherreds stafetten. 

• Der har været rigtigt gode resultater fra eliteløberne, som har vundet løb, og fået gode placeringer 

ved en række løb. 

• Løberne takker hermed for et godt samarbejde. 

• Fodbold senior:  

• 27.1. starter sæsonen op. 

• U19 fungerer rigtigt godt, og der kommer til sommer 2018, for første gang i mange år, en 

ungdomsårgang op til seniorerne. 

• Danmarksserie holdet har haft rigtig gode resultater. 

• 2. og 3. holdet er en stadig udfordring, men det fungerer bedre og bedre. 

• Alle trænere fortsætter i 2018. 

• Fodbold ungdom 

• Der er stor fremgang for det helt unge årgange. 

• Der er i øjeblikket 3 holdsamarbejder med hhv. Højby, Asnæs og Nykøbing. 

• Trænersiden er hele tiden en udfordring, men det fungerer lige nu. 

• Ungdomsudvalgene mangler ligeledes medlemmer. 



• Der er en sponsor strategi under udarbejdelse, og Maria vil søge hjælp/inspiration hos ”Småtte”. 

• At indtænke udvikling af afdelingen er svært, da hverdagen tager rigtigt megen tid, herunder 

administration af medlemmer/kontingent. 

• Boksning: 

• Afdelingen er kommet godt videre efter opsplitningen i to klubber i Nykøbing. At der nu er 2 klubber 

i byen, kan ikke umiddelbart mærkes i hverdagen. Der er generelt en god tone imellem klubberne. 

• Lokalerne trænger til en renovering, og forbedringer på nogle områder. 

• Det går rigtigt godt på trænersiden. 

• +50 er lige startet op, og der har været godt fremmøde (15 pers.) til første samling. 

• Børnehold fungerer også rigtig godt, og der er et par stykker der skal i kamp her til foråret. 

• Andre afdelinger under FKO, inviteres gerne til en gang boksetræning, enten ifbm. opstart eller som 

alternativt tilbud undervejs i sæsonen. 

• Samarbejdet med ældresagen fungerer rigtigt fint. 

• Selve klubben er iflg. Jørgen ”et pænt hus, på et skrøbeligt fundament”, men fremtiden ser lys ud. 

• Gymnastik: 

• Der har i 2018 været 18 deltagere fordelt på 2 hold. 9 af disse går videre til Tabata træning 

efterfølgende. 

• Rekvisitter er en løbende udfordring, og der mangler eks. en del måtter pt. 

• Der kan/bør samarbejdes med skolen om brugen af rekvisitter. Alternativt kan man medbringe egne 

måtter. Disse kan evt. påføres tryk med FKO logo. 

• Kajak: 

• Byggeri af klubhus går rigtigt godt, og der vil blive inviteret til åbent hus i løbet af foråret. 

• Lige nu mangler der dog vand og strøm, men ellers forløber alt ok. Der arbejdes videre med et 

muldtoilet, og på et solanlæg. 

• Der er anvendt byggematerialer fra Asmindrup friskole, og det har givet mange gratis 

byggematerialer. 

• Der er opsat infotavler, i samarbejde med Odsherredkommune. Dvs. deres info på den ene side, og 

kajakklubbens på den anden. 

• De lokale beboere har været en udfordring henover nytåret, men der er foretaget en oprydning, så 

alt ser fint ud igen. 

• Sæsonen startes op igen d.13.1 og dette inkluderer en roskole. 

• Der mangler en del midaldrende medlemmer, og der mangler ligeledes instruktører. 

• Der er afprøvet ”Subboards” og dette forløb rigtigt godt. Især de unge var glade for denne mulighed. 

Derfor kunne klubben godt ønske sig nogle nye, de anvendte kun var til låns. 

• Der er i årets løb bl.a. roet Sejerø rundt, og Odden rundt. 

• Samarbejdet med Geoparken, omkring festivalen, var en meget positiv oplevelse. 

• Badminton: 

• Afdelingen kører stille og roligt, ganske som det plejer. 

• Afdelingen er udfordret af hjemmesiden, og H.S: træder til og hjælper. 

• De sene tider er som altid svære at få besat. 

• Der er nye medlemmer der er interesseret, men der er en udfordring med registreringen af disse. 

H.S. skal hjælpe til med instruktion. 

• Der er stadigt et meget billigt kontingent, og dette skal der fortsættes med. 

• Håndbold: 

• Medlemstallet er uændret. 

• Der bruges meget tid på betalingssystemet. 

• Der er opstartet et projekt med at få en væsentligt bedre ”tone” ved hjemmekampe. 

• Rengøringen af hallen er en stor udfordring. Harpiks og støv er en skidt ”cocktail”. Generelt er 

oplevelsen at håndboldudvalgets store arbejde, ikke ”honoreres” af halledelsen. 

• Der forsøges med tider i Højbyhallen til næste sæson. 



• Strømpesalget går rigtigt godt, og andre afdelinger tilbydes sokker til indkøbspris, til brug for 

salg/indtægt. 

• Der er mange penge på Camilla’s konto, da det er hendes mobilepay konto der anvendes. TM 

meddelte at der arbejdes på en generel klubløsning, og at denne mobilepaykonto meget snart er 

funktionsdygtig. TM melder ud når denne er etableret og fungerer.  

4) Betalingsmodulet, hjemmesiden og annoncering. 

• Betalingsmodulet: 

• Modulet er til for alles bedste, og dette er, og skal være, hensigten med dette. Der er stadigt 

tilretninger, og disse implementeres løbende. 

• Mailadresser er ikke mere unikke, så derfor kan samme mailadresse genbruges. 

• Medlemmer registreres kun når der er betalt, så dette skal vi alle være OBS på. 

• Det er besværligt at gentage betaling på registrerede medlemmer, så dette skal rettes til. 

• Automatiske opkrævninger (forsinket af udbyder), og efterfølgende betalinger fungerer ikke, så 

dette rettes også til hurtigst muligt. 

• Kajakklubben kender først det endelige antal medlemmer efter 1.4. De skal huske at registrere nye 

medlemmer, da alle ”gamle” er oprettet. 

• Medlemsoverblik kan nu ses i systemet. 

• Udtræk af medlemslister fungerer langsomt, dette kan dog rettes til, og H.S. instruerer de 

medlemmer der bruger denne funktion. 

• Det ”gamle” system kostede 26.000 kr. om året i brug, og det nye system kun koster 6000 kr om 

året. Herefter er der kun omkostninger vedr. tilretninger, og som er væsentligt billigere og hurtigere 

end tidligere. 

• Det er gået op for alle, hvor meget at Lisa har betydet for servicen til de enkelte afdelinger, vedr. 

medlemshåndteringen. Derfor oplever alle afdelinger at der bruges væsentligt mere tid på 

administration. Dette har FOU ikke været opmærksomme på, da beslutningen vedr. det system blev 

truffet. Derfor kan en løsning være at der findes en erstatning for Lisa’s funktion. 

• Mail kan nu sendes ud via systemet. 

• H.S. tilbyder sin hjælp til alle ”vigtige sager, samt al nødvendig instruktion til dem der måtte have 

behov. FOU skal generelt arbejde med instruering, og undervisning, af modulet i fremtiden. 

• Der bør udfærdiges div. manualer for brugen af systemet, og Maria’s allerede udførte, distribueres i 

første omgang. 

• FOU har undladt at kommunikere klart, at det er et betalingssystem og ikke et 

medlemsregistreringssystem. 

• Hjemmeside: 

• Fodboldens promovering på hjemmesiden, er ikke kommunikeret godt nok.  

• Der skal arbejdes med at hjemmesiden bliver en information om alle FKO’s afdelinger. H.S. 

udfærdiger et oplæg som viser hele bredden af FKO. 

• Alle udvalgene skal selv kunne redigere deres egen side. 

• Man skal kunne promovere enkelte resultater, events, samt afdelinger på forsiden. 

• Sponsorer skal kunne ses på hjemmesiden, dog kræver dette en høj grad af vedligeholdelse af alle 

udvalg. 

• Annoncering:  

• FOU er i dialog med Sjællandske medier vedr. den fremtidige annoncering. Måske kunne en ”slide” 

på SN.DK være et godt alternativ for nogle afdelinger, da der er mange daglige ”klik” på denne side. 

• Fodbold og Håndbold er nok ikke så interesserede, da det bliver vanskeligt at promovere deres 

sponsorer. 

• SN.DK vil dog være rigtigt godt sted at fremhæve/informere events for alle afdelinger. Alle afdelinger 

tænker over, hvilke events der kunne være velegnet til at informere på denne side. 

• Disse events sendes til FOU, som arbejder videre med Sjællandske medier. 

5) Generalforsamlingen: 

• Ivar har accepteret dirigentrolle. 



• H.S modtager genvalg, P.S stopper, og Gitte Sanggaard har accepteret at overtage, som tidligere 

beskrevet. 

• FOU har udarbejdet et oplæg til brug for en mere struktureret årsberetning. Dette for at tilsikre at 

der bliver mere fokus på fremtiden, og udviklingen, af FKO’s afdelinger, samt at beretningerne kan 

tidsbegrænses til max. 10-15 min. Dette oplæg sendes ud til alle hurtigst muligt. 

• Fremtiden kunne, som info, evt. indeholde E-sport, fremme af ungdommen, løbeklub, og hvad 

kunne afdelingerne ønske sig at FOU prioriterede det næste år, eller i fremtiden. 

6) Åbent punkt for tilføjelser: 

• Fritidspas ordningen er ændret til at være et tilskud på 600 kr, og tildeles 170 unge på under 18 år. 

7) Eventuelt: 

• TM informerede at der er folkemøde D.8. september på den Rytmiske Højskole. Det kunne være en 

god ide at opsætte nogle debatter som kunne fremme, og rette fokus, på foreningslivet (FKO) i 

fremtiden. Der et helt nyt kulturudvalg, og dette bliver forventeligt en udfordring fremover. Mulige 

emner kunne være kunstgræsbaner, haldrift, etc. 

• H.S: sidder i et udvalg (Folkeoplysnings samrådet) som ikke har nogen autoritet, men kan påvirke 

beslutningerne. FKO skal/bør have et medlem i dette udvalg. Jørgen (boksning) er interesseret i at 

være medlem af dette udvalg. 

• Maria deltager i børneudvalgsmøde D.16.1., hvor der bl.a. diskuteres om ”overbygningen” kan 

komme tilbage på Vig skole. Maria ønsker at påvirke beslutningstagerne via mail og opkald, da 

denne beslutning er vigtig for Vig, og foreningslivet (FKO) i byen. Maria spørger derfor hvad FKO kan 

tilbyde af i denne forbindelse. Hun vil samtidigt sende sin argumentation til TM. TM vil pr telefon 

kontakte flg. politikere: Lis Ingemann, Mathias Hansen, og Thomas Nicolaisen, og fremføre 

argumentation til fordel for placering af ”overbygning” i Vig 

 

 Ref: JDH 


