
FK Odsherred                                                                  Forretningsudvalget 

Referat fra møde i forretningsudvalget torsdag d. 11. april 2013 kl. 19.00 i klubhuset i 

Herrestrup. 

Tilstede: Torben Møller, Pia Sanggaard, Henrik Søborg og Lone Nielsen. 

Dagsorden. 
Pkt. 

1. Godkendelse af referat fra sidst og dagens dagsorden. 
- Referatet fra forrige møde godkendes på næste møde. 
- Dagens dagsorden blev godkendt. 
 

2. Konstituering og kontaktpersoner til de enkelte aktiviteter. 
- Formand: Torben Møller. 
- Næstformand: Henrik Søborg. 
- Økonomisk ansvarlig: Pia Sanggaard. 
- Sekretær: Lone Nielsen. 
Kontaktpersoner til de enkelte udvalg blev de samme som 2012, de medfølger referatet. 
 

3. Evaluering af generalforsamling. 
Det var en god generalforsamling, med god debat. Bare ærgerligt, at der ikke kommer flere 
menige medlemmer. 
 
Drøftelse af udsagnet  fra Roland Petersen vedr. det manglende klubhus i Vig, samt uroen i 
fodboldafdelingen, omkring det manglende sociale samvær. 
 
Vi kan godt i forretningsudvalget forstå frustrationen, og vil gerne hjælpe i det omfang det 
kan lade sig gøre. 
 
Som det tegner sig nu, bliver det et fælles  klubrum for alle foreninger i Vig, og vi ved ikke 
om der bliver plads til Vig Motionscenter? 
 

4. Bestyrelsesdagen 16.04.13 og dens indhold. 
Torben er fremkommet med et oplæg, som er helt fint. 
 
 Håndbold ønsker et punkt vedr. annoncering, og vi selv et spørgsmål om vi skal have en 
årsfest hvert år, eller hvert andet år? 
 
Vi håber på en god debat, og ønsker, vi i fællesskab kan nå frem til et bud på en samlet 
forening. 
 

5. Ting der rører sig i foreningens forskellige afdelinger. Herunder rute 21 løb. 
- Spørgsmål fra en afdeling om man selv må tegne sponsorater for et enkelt udvalg? 



Det må man gerne, men det er altid en god ide at rette henvendelse til 
sponsorudvalget. 
 

- Faciliteter i Vig.: Kan vi på nogen måde tænke kreativt, for at få skabt faciliteter ved Vig 
hallen, såsom bl.a. læskure og borde/bænkesæt? Vi må samle trænerne og høre hvad 
de har brug for? 

 
- Boksning.: Det fungerer ikke helt godt når Jakob er væk, så der er  flere  personer, der 

skal involveres. Torben og Pia tager et møde med dem. De er 52 medlemmer. 
 
- Vig  Motion.: De skal have ny hjemmeside. De bliver hacket. Henrik er behjælpelig og 

der  forhandles  med  TOGI DATA. 
 

- Løberne er startet op, de er nu mere end 200. 
 

- Rute 21.: DGI holder kortene tæt, hvis ikke det er noget de kan tjene penge på. 
       Vi skal have mere markedsføring. 
       FKO står for madkurve og boder, fastfood, frugt, chokolade, vand m.v. og vi flytter det             
       Ud på græsset ved DLG. 
        Vi skal suge til os, så vi er klar til et Odsherredløb i 2014. 
 

6. Hjemmeside og fastsættelse af mødedatoer. 
- Mødedatoer.: Henrik sørger for mødedatoer. 
- Fodbold vil det være: Lars Gjerlufsen, Maria Hellmann og Hans Jørgen Jørgensen 

”Hønse”. 
 

7. Åbent punkt for tilføjelser. 
Status/opdatering:  
- Kandis: Der er solgt 160 billetter. Der kommer bannere op i denne uge. Vi 

forventer/håber at sælge 400 billetter. 
 

- Vig festivalen: Vi er 270 billetter bagud i forhold til 2012 men forud i forhold til 2011, så 
det ser fornuftigt ud. 
 

- Lillholt: der er solgt 96 billetter. Der er aftalt annoncering med Det ny Odsherred i uge 
18, 20 og 21. 

 
8. Næste møde. 

Næste møde er mandag d. 13. maj 2013 kl. 18.00 i Herrestrup. 
 

9. Eventuelt. 
Intet under eventuelt. 
 
Ref.: Lone 
 



 

 


