
FK Odsherred                                                                                      Forretningsudvalg 

Referat fra møde i forretningsudvalget tirsdag d. 10. september 2013 kl. 19.00 i Herrestrup. 
 
Tilstede: 
Torben Møller. 
Henrik Søborg. 
Pia Sanggaard. 
Ole Larsen. 
Lone Nielsen. 
 
 
Dagsorden: 
 
Pkt.: 

1. Godkendelse af referat fra 13. 08. 2013 
Godkendelse af dagens dagsorden. 
Referatet fra mødet d. 13. 08. 2013 samt dagens dagsorden blev godkendt. 
 

2. Økonomien 2013. Budget 2014, annoncer, reklameuddeling, festival m.v. 
Økonomien ser fornuftig ud. 
 
Der vil blive afholdt budgetmøder for alle udvalg i september. 
 
Annoncer og reklameuddeling: Torben har talt med Erik Fredslund, der gerne vil have 4 
uddelinger pr. år af et magasin og muligvis Landliggeren. 
 Løberne har sagt nej til uddeling og fodbold tager påsken, og så måske én mere. 
Skal vi sige nej tak til 4 uddelinger, men ja tak til 2 og så betale annoncer for resten? 
Torben er ikke tovholder i denne proces, men det vil blive  taget  op  og  afklares  til 
budgetmøderne med udvalgene i september. Vi kan sætte nogle folk sammen, der kan 
komme med forslag  til  en løsning. Denne opgave omkring annoncer skal løses. 
I Motionscenteret er de startet på INSTORE, det er Jan Frederiksen der ved noget om det. 
Er det fremtiden? 
 
Vig Festivalen gik fint, og det bliver nogenlunde samme resultat som sidste år. 
 

3. Ting der rører sig i foreningen. Herunder dameseniors situation. 
Der arbejdes på en kunstgræsbane på højbanen i Vig til en pris af kr. 6,2 mill. Vi har fået kr. 
400.000,- af Brand af 1848 samt kr. ½ mill. fra kommunen 
Der arbejdes på en kunstig sø af overfladevandet fra kunstgræsbanen. 
 
Det går fornuftigt i fodbold. Der er lidt udfordringer omkring fodbold ungdom. 
 
Rute 21: Løberne er fortrøstningsfulde m.h.t. arrangementet. Der er tilmeldt 3385 løbere 
til lørdag d. 21. 09. 



Torben aftaler om et muligt fremtidigt samarbejde med NYKREDIT v. Jens Lundsgård. 
Vores deltagelse i rute 21 er ved at falde på plads. 
 
Damesenior, håndbold:  Damesenior er efter moden overvejelse rykket ned i serie 2. Der er 
et par udmeldinger, skader, barsler m.v. og det er bedre at fastholde gejsten end for 
mange nederlag. 
Herrerne har 18 spillere, hvilket er for meget til eet hold og lidt til 2, men der holdes møde 
om det førstkommende torsdag. 
 

4. Det kommende kommunalvalg og Vig Skoles projekt ”Vig fremtidens familieby” 
Tirsdag d. 17. september afholdes der møde på Vig Skole for at bevare overbygningen og 
gøre skolen til en PROFILSKOLE med idræt og musik. 
 
Torsdag d. 19. september er der borgermøde i forsamlingshuset, hvor vi opfordrer så 
mange som muligt til at deltage. 
Torben  får ”Småtte”, fodbold, til at skrive rundt til dem han kan få fat i over SMS, og Lone 
gør det samme med Camilla fra håndbold. 
 

5. Åbent punkt for tilføjelser. 
I forbindelse med kommunevalget d. 19. nov. foreslår vi i samarbejde med VHG, at afholde 
et foreningsmøde for de foreninger i Odsherred, der især har  holdsport, de der benytter 
hallerne,  for at gøre medlemmerne opmærksomme på nedskæringer m.v. der bevirker, at 
vi bliver klemt hele vejen rundt. Vi skal fortælle medlemmerne  hvad  det handler om så de 
kan sætte x det rigtige sted på valgdagen, og støtte op omkring de partier der støtter 
foreningslivet. 
Hvis vi kan medvirke til at få et møde op at stå med deltagere fra nord til syd, og i 
samarbejde sende indbydelse ud til et møde sidste uge i oktober. 
Vi skal tage fat i forhold til foreningslivet og vi skal stå sammen. 
Henrik skriver om det på facebook, når han får nogle facts af Torben, og Henrik og Torben 
laver en invitation når Torben har talt med VHG. 
 

6. Nyt møde. 
Næste møde bliver tirsdag d. 22. oktober 2013. 
 

7. Eventuelt. 
Henrik skriver NYHEDSBREV nr. 3 fra FKO. 
 
Ref.: Lone 


