
FK Odsherred                                                        Forretningsudvalget 

Referat fra møde i forretningsudvalget mandag d. 27. oktober 2014 kl. 18.30  i Herrestrup. 

Tilstede: 
Torben Møller. 
Pia Sanggaard. 
Henrik Søborg. 
Ole Larsen. 
Lone Nielsen. 
 
Dagsorden.: 
Pkt.: 

1. Godkendelse af referat fra 23. 09. 2014, og dagens dagsorden. 
Referatet fra mødet d. 23. 09. 2014 blev godkendt. 
Dagens dagsorden blev godkendt. 
 

2. Økonomien, budget 2015 og forløbet indtil nu. Fastsættelse af honorar til bestyrelsen 
m.fl. 
Økonomi: Lige nu foregår der omposteringer af reklameomdelingen, og der afventer penge 
fra Vig festivalen. 
Budgetmøder: Der har været afholdt sene eftermiddagsmøder med løberne, bokserne, 
kajak, fodbold ungdom og senior. Det har været gode møder. Løberne vil gerne deltage 
noget mere i Vig Festivalen, men som team. Hos bokserne kan forventes et mindre 
underskud idet  deres  lokaletilskud  først blev godkendt fra 1. maj 2014, og der derfor 
mangler 1/3. Muligvis også et mindre underskud ved fodbold ungdom. Alle tallene bliver 
tastet ind, så ser vi på slutresultatet, og vender tilbage til udvalgene om nødvendigt. 
Gymnastik i Herrestrup har oprettet et cykelhold. 
Budgetmøde mangler håndbold, badminton og Vig Motion. 
Fastsættelse af honorar: Honorar for forretningsudvalg og bestyrelse blev tilrettet efter 
gældende regler. 
Emnet bliver taget op igen umiddelbart efter generalforsamlingen. 
 

3. Fastlæggelse af bestyrelsesmøde og generalforsamling. 
Bestyrelsesmøde bliver lørdag d. 17. januar kl. 13.00 med efterfølgende spisning kl. 15.00. 
Generalforsamling bliver fredag d. 27. marts 2015 kl. 17.30 på Lærkereden. 
På valg er: Torben, Ole og Lone. Emnet tages op på næste møde. 
 

4. Ting der rører sig i foreningen. Herunder håndbold ved Lone. Låneansøgning fra Kajak 
ved Pia. Talentprojektet og hjemmeside udfordringer ved Ole. Generalforsamling i Vig F. 
Lone orienterede om situationen vedr. håndbold, hvor der har været nogle 
trænerproblemer, som nu er løst og faldet til ro. 



Kajak v/ Pia: Kajak er i gang med klubhus og mangler kr. 30.000 som de gerne vil låne i 
FKO? De har selv fremskaffet kr. 60.000 og bruger kr. 15.000 af driften for 2015. der skal 
bruges kr. 105.000. 
De får et afdragsfrit lån fra FKO som skal tilbagebetales i årene 2016 – 17 og 18 med kr. 
10.000 pr. år. 
Pia sender dokumentation der vedlægges  som  bilag  27.10  i protokollen. 
Talentprojekt v/ Ole: Det er ved at komme på skinner, men det er meget omfattende at få 
i gang. Hvor mange årgange og deltagere i 2015 m.v.? 
Orientering om fodbold ungdom:  Der ligger nu helt faste møder i hele sæsonen, og der går 
besked ud til alle, at det skal fungere i 2015. 
Mulighed for en ny, der kan overtage hjemmesiden. 
Varmekanonen i Vig er pillet ned. Dispensationen er udløbet. Er der ikke varme i hallen, 
kan man lige så godt lukke. 
99erne har vundet rækken. 
Der kan søges fritidspas, også  hvis vi får mange børn på asylcenter. 
Vigtigt at have fokus på dårlig opførsel fra sidelinjen under kampe. Der kan indprentes god 
moral ved sæsonstart. 
Generalforsamling i Vig Festivalen:  Der er generalforsamling d. 28. november. Henrik 
deltager og afleverer indstillinger. Torben og Henrik taler sammen inden d. 28. november. 
Der tages dybe indåndinger lige nu på festivalkontoret, idet der muligvis er voldsomme 
stigninger på vej omkring musik på festivalen. 
Festivalen er ved at søge en bogholder. 
 

5. Nyhedsbrev. 
Torben skriver nyhedsbrev. 
Antidoping Danmark kommer kun ud til eliteklubber. Der tages kontakt til 
misbrugscenteret. 
 

6. Foreningens situation i forhold til kommunen og de kommende møder omkring 
banepleje, revision af tilskudsregler m.m. Hvem deltager. 
Der er møde kommende torsdag omkring banepleje. 
Tirsdag d. 11. november er der møde omkring lokaletilskud. Torben og Henrik deltager, og 
gerne flere. 
Der kan ansøges udviklingspuljen. 
Der er hallens dag lørdag d. 8. november i Nykøbing. 
Drøftelse omkring samarbejde med skolerne i tidsrummet hverdage kl. 15.30 – 17.00. 
Håndbolddag med skolerne i  Odsherred  torsdag d. 6. november. 
 

7. Åbent punkt for tilføjelser. 
Intet. 
 

8. Nyt FOU møde. 8. 12. 14 
Næste møde bliver mandag d. 8. december 2014 kl. 19.00 
 
Ref.: Lone 28.10.2014  



 

 
 
 

 


