
FK Odsherred                                                                                     Forretningsudvalget 

Referat fra møde i forretningsudvalget mandag d. 16. marts 2015 kl. 19.00 i Herrestrup. 

Tilstede: 
Torben Møller. 
Henrik Søborg. 
Ole Larsen. 
Lone Nielsen. 
Afbud fra Pia Sanggaard. 
 

Dagsorden: 
Pkt.: 

1. Godkendelse af referat fra 02. 02. 2015, og dagens dagsorden. 
Referatet fra mødet d. 02. 02. 2015 blev godkendt. 
Dagens dagsorden blev godkendt. 
 

2. Regnskab 2014. 
Der har været en negativ drejning i forhold  til  barteraftalen  med Berlinske omkring 
annoncer, hvilket bevirker at vi kommer ud med et underskud på kr. 74.000,-. 
Der er problemer med kontingentindbetalinger fra old boys og veteraner. Ole tager en snak 
med ”Småtte”. 
Regnskabet er sendt til revisor. 
Torben sender det til Henrik der lægger det på et USB stik. 
 

3. Ting der rører sig i foreningen. 
Vig hallen: Med en tillægsbevilling hænger økonomien sammen, så hallen og 
svømmehallen bliver færdige samtidig (forår 2016) og Vig Motion flytter med på 
Ravnsbjergvej. 
 
Fodbold ungdom: Der har været trænermøder. Der er god ro og orden. Der er styr på alle 
trænerne. Fremtidige møder er sat i system. 
Talentprojektet er ok. Første træning er søndag d. 29. marts på Klintsøgård Efterskole. De 
skal træne 2 gange om måneden. 
 
Der afholdes fodboldskole til sommer sammen med NIF, i stedet for hver sin fodboldskole. 
 
Fodbold seniorer: Det kører fint, det ser fornuftigt ud. 
Reklameuddeling: Det kører fint, de er parate til at blive kørt ud. 
 
Håndbold: Et godt arrangement d. 17. februar, med en del nye ansigter. 
Herreholdet er rykket op i serie 1. 
Der er planer om at ansætte en ungdomskonsulent. 



Vig Motion: Det kører forrygende. Den ekstra åbning om morgenen og lørdag har ikke 
givet så meget, men en del erfaring. 
 
Bokserne: Det kører fornuftigt. Det fungerer godt med ældresagen i lokalerne. 
 
Løberne starter sæsonen nu. 
 
Badminton: Der er indkøbt nogle rekvisitter, som der ikke rigtig er nogen forklaring på. 
 
Gymnastik kører stille og roligt. Henrik taler med Linette vedr. de spejle de har ansøgt om. 
 
Kajak kører stille og roligt. 
 
Håndbold:  Henrik  og  Camilla  tager en snak om kluboffice og turneringsplaner. 
 

4.  Generalforsamlingen d. 27.3.2015. 
Lone sender dagsordenen til Henrik, der lægger den på et USB stik. 
 

6. Foreningen i forhold til kommunen, nyt om banepleje, Vig Bylaug, Børnehaven, 
Festivalen m.m. 
Banepleje: Der har været møde vedr. banepleje mandag d. 9. marts med en fra Hede 
Danmark, og han vidste noget om det. Banerne er klar til på lørdag. Der er sat for få midler 
af så banerne kan komme på det niveau som de var ved overtagelsen, men det var et 
positivt møde, og der kommer forhåbentlig noget godt ud af det. 
Vig Bylaug: Det kører fint, og der kommer noget positivt ud af det. 
Børnehaven: Det er børnehaven selv der skal finde midler til vej og parkering. 
Vig Festival: Der er generalforsamling omkring nye vedtægter. Hjælpere skal fremover 
købe  et  medlemskab for kr. 100,-. Det har givet negativ omtale og misforståelser. 
Billetsalget går fint, det er 10 % mere end sidste år ved samme tid. 
De sælger sponsorater, og det går rigtig godt. 
 

7. Åbent punkt for tilføjelser. 
Efter generalforsamlingen skal vi se på arbejdsfordelinger. Det tages op på første møde 
efter generalforsamlingen. 
 

8. Nyt FOU møde, 20. 04. 2015? Nyhedsbrev? 
Næste møde bliver mandag d. 20.04. 2015 kl. 18.00. Nyhedsbrev efter 
generalforsamlingen. 
 

9. Eventuelt. 
Vi skal drøfte socialøkonomisk selskab i forbindelse med bl.a. rengøring, banepleje,  
kridte baner, slå græs m.v. 
Hjemmesiden: Der sker meget på hjemmesiden. Henrik vil gerne have flere billeder. 
 
Ref.: Lone. 17. 03. 2015 



 


