
FK Odsherred                                           Forretningsudvalget 

Referat fra møde i forretningsudvalget mandag d. 11. april 2016 kl. 19.00 i Herrestrup. 

Tilstede: 

Torben Møller. 

Pia Sanggaard. 

Henrik Søborg. 

Ole Larsen. 

Lone Nielsen. 

 

Dagsorden: 

Pkt.: 

 Godkendelse af referat fra 10. 03. 2016, og dagens dagsorden. 

Referatet far mødet d. 10. marts blev godkendt. 

Dagens dagsorden blev godkendt. 

 

 Konstituering i henhold til vedtægterne. 

Konstituering ifølge vedtægter: 

Formand: Torben Møller. 

Næstformand: Henrik Søborg. 

Økonomiansvarlig: Pia Sanggaard. 

Sekretær: Lone Nielsen. 

Menigt medlem: Ole Larsen. 

 

 Økonomi, hvis der er noget. 

Regnskabet er sendt til kommunen. 



Henvendelse fra Dragsholm Sparekasse vedr. sponsorat på fodbold senior. Samtidig tilbyder 
de ½ % i rente, samt nogle andre tilbud omkring gebyrer m.v. Torben tager en snak med dem. 

Yvonne har et kvartalsregnskab til næste møde. 

 

 Evaluering af generalforsamlingen, og de ting der var som vi skal have strammet op på. 

Foreningshåndbog: Torben har for lang tid siden lavet et oplæg til foreningshåndbog, og har 
det liggende på computeren. 

Forretningsudvalget bør have deres helt eget overordnede sæt, og så skal det være op til de 
enkelte udvalg selv at fremstille et, hvor alle de overordnede ting kommer med. 

Torben rundsender det til næste møde, hvor det bliver taget på dagsordenen og de kan blive 
tilrettede. 

 

Sponsorer: Skal sponsorudvalget nedlægges, så det er de enkelte udvalg der selv laver aftaler? 
Hvis det bliver nedlagt skal det fjernes fra vedtægterne. Pia undersøger om  nedlæggelse af 
sponsorudvalg skal vedtages på en generalforsamling? 

Fremtiden kan være et sponsormøde, hvor hver afdeling korrigerer med hinanden, hvem der 
har hvem af sponsorer, så ikke man ”løber de samme på dørene”. 

Det bliver forretningsudvalgets opgave at indkalde til mødet. 

Fælleskontingent i Vig Motion: Kan det lade sig gøre med et fælleskontingent, for hold eller for 
skadede medlemmer, der så kan få noget styrketræning? Kan der være ledige tider inden kl. 
16.00 og efter kl. 20.00 som kan benyttes? 

De fleste går efter styrketræning, og hvis vi kan lande på et system så de 12 – 18 årige kan få 
det til en god pris, f.eks. et specielt kort kl. 14 – 15.30 ville det være fint. 

Er der mulighed for et samarbejde med f.eks. Fitness i Holbæk, Asnæs eller Svinninge.  Det 
arbejdes der videre med. 

 

Hjælpere fra de forskellige afdelinger der kan ”trække” på  hinanden ved arrangementer? 

Vi er ikke gode til at melde ud, hvis der er brug for ekstra hænder ved forskellige 
arrangementer, vi bør blive bedre til at hjælpe hinanden. Facebooksiden kan benyttes og 
arrangementsudvalget opfordres til at tage det på dagsordenen. Henrik lægger det på 
facebook. 



 

Løberne spørger om et triatlon løb, og det er op til løberne. 

 

Indkøb af tøj: Torben har talt med Palle i Sporten hvor der gives  rabat på tøj fra Nike, og hvor 
der gives en købegaranti på 3 år frem, og det er der ingen andre der har kunnet gøre. 

Palle kan også give rabat på andre mærker, men farven skal være bordeaux  til nr. 1 
spilledragt. Hvad er egentlig nr. 2 farve, det er meget forskelligt fra hold til hold. 

Træningsdragter har ikke nogle bestemte farver, det er op til de enkelte afdelinger. 

Sportstøj skal indkøbes hos Palle. 

 

Hjemmesiden: Der er strammet op på den, og det er ok. 

 

Generalforsamling: Er det ok at generalforsamlingen afholdes en lørdag formiddag? Det så det 
ud til, men fremover skal vi passe på, at det ikke bliver samme uge hvor der uddeles reklamer. 

 

 Vores kommende nye hal, og de ting der er udfordringer med, (drift, indkøb materiel m m.) 

Skal cafeen driftes  af  foreningerne i fællesskab (gymnastik, svømning, FKO)? 

Der kommer forslag fra et indretningsfirma omkring inventar. 

Et idrætscenter hvor der skal være gang i den kl. 06 – 23 skal være bemandet hele tiden. 

Vil det bedste være et driftsselskab med en driftsaftale? Det skal organiseres på den rigtige 
måde. 

Motionscentret skal markedsføre sig selv. 

 

 Vig motion fremadrettet, bemanding, indkøb (skal vi lave et selskab til indkøbene)? 

Susanne er blevet ansat på fuld tid pr. 1. april.  

Torben orienterede om indkøb af nyt inventar, og endeligt forslag vil fremkomme til næste 
møde. 



Skal vi gå ind i det fuldt og helt, hvis det er muligt,  eller skal inventaret leases over 5 år? 

Susanne regner på det og kommer frem med forskellige forslag. 

 

 Ting der rører sig i foreningen, herunder de enkelte udvalg og punkter fra sidste møde. 

Fodbold senior: samarbejdet med Klintsøgård har været rigtig godt, og det fortsætter til næste 
år. 

De har været rigtig glade for kunstgræsbanen. 

 

Ungdomsudvalget: Det kører rigtig godt. Der er lidt turbulens omkring U17, men der afholdes 
forældremøde omkring det. 

U17 og seniorerne træner sammen for at få de unge indsluset, og træningen om torsdagen 
fungerer fint med de unge drenge. 

Der samles penge ind til en tur til Italien. 

Trænerne arbejder så godt sammen. 

 

Talentprojektet: Lige nu kører det, men det er lidt af en udfordring idet Sparekassen overgår til 
fonde, så skal der søges, og kommer vi i betragtning,  det er lidt tvivlsomt? 

Torben vender det med Dragsholm Sparekasse, 

 

Badminton: Der er afslutning d. 27. april. Der er mange spillere og de vil gerne spille så meget 
som muligt. 

Der tages en snak med formand Allan omkring børn og unge og fremtiden. 

 

Gymnastik: Det kører fint. 

 

Håndbold: Det er ved at være sæsonafslutning for alle hold. Der er ansat trænere til næste 
sæson, og det ser positivt ud. Lidt problemer omkring U14 piger der skal til stævne i Ålborg, 
men det er på plads. 



 

Bokserne: Det går rigtig godt. Torben søger tid  til  dem  omformiddagen i Vig til floorball. 

Kajak: Det sidste omkring byggeriet er ved at være på plads, og de får forsikringerne i orden. 

 

 Udvikling af betalingsmodulet – hvor langt er vi kommet. 

Henrik er i gang. Kontrakten er underskrevet. 

 

 Åbent punkt for tilføjelser. 

Torben informerede om omprioriteringsbidrag, kan der spares penge på fodboldbanerne i 
kommunen? 

Der bliver set på de selvejende institutioner. 

Der bliver givet gaver til 25 konfirmander i år. 

 

   Nyt FOU møde? Herunder nyhedsbrev. 

  Næste møde bliver mandag d. 30. maj  2016  i Herrestrup. Torben skriver nyhedsbrev. 

 

   Eventuelt. 

   Intet under eventuelt.                                      Ref.: Lone 16. 04. 2016 

 

 

 

 

 

 

 


