
FK Odsherred                                                       Forretningsudvalget 

Referat fra møde i forretningsudvalget mandag d. 17. oktober 2016 kl. 18.30 i Vig 

 

Tilstede: 

Torben Møller. 

Pia Sanggaard. 

Henrik Søborg. 

Lone Nielsen. 

Afbud fra Ole Larsen. 

 

 

Dagsorden. 

Pkt.: 

• Godkendelse af referat fra 14. 09. 2016, og dagens dagsorden. 

Referatet fra mødet d. 14. september 2016 blev godkendt. 

Dagens dagsorden blev godkendt. 

 

• Økonomi 2016 og budget 2017. 

Regnskab:  Pia  gennemgik saldobalancen pr. 30. 09. 2016. Den bliver herefter 
tilsendt udvalgene. 

 

Der kommer en ny ungdomstræner i fodbold, og vedkommende går ind i 
ungdomsudvalget. Der er en del udfordringer med indbetalinger af kontingent. 



Det går fint hos seniorerne. 

 

Vig Motion følges tæt efter flytning til den nye hal. 

 Drøftelser omkring nye tiltag i motionscenteret, såsom samarbejde omkring 
hjertepatienter på Sundhedscenteret  og hjertepatienter og overvægtige børn fra 
Holbæk sygehus? 

 

Budget 17:  Pia  har været i kontakt med løberne, bokserne og kajak. 

Fodbold er i gang og derefter bliver det håndbold. 

Motionscenteret er i orden. 

Der arbejdes videre med budgetlægningen. 

 

 

 

• Orientering/drøftelse af udfordringer i og omkring vores nye hal. 

Torben orienterede om de udfordringer der er i forbindelse med samarbejde og 
mangler i den nye hal p.t. 

 

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

Vig Motion v/  Torben:  I  motionsudvalget er de gode og konstruktive, og tager 
del i udfordringerne. 

 

Fodbold senior v/ Torben: Der har været afholdt et godt budgetmøde. 



• holdet er vigtigt, men det er 2. og 3. holdet også. Drøftelse og håb om et  evt. 
samarbejde mellem nogle af klubberne i Odsherred, især når der er afbud og 
der ikke sættes hold. 

 

Bokserne v/ Torben: Det kører fornuftigt. 

 

Håndbold v/Lone: Sæsonen er skudt i gang. U 16 drenge og piger er slået 
sammen, idet der ikke var så mange piger og træneren derfor valgte at træde fra.  
Men det går rigtig godt, drengene har taget rigtig godt imod pigerne. 

Der har været nogen snak om facebook skulle være åben eller lukket, men den 
forbliver åben men med regler. 

Nogle hold har fået nye tøj og har skiftet fra Nike til Hummel. De går helt fint 
med sponsorer. 

 

Løberne v/ Henrik: Det går helt fint. Der er nu også blevet gå – hold. 

 

Kajak v/ Henrik: De har deres egen hjemmeside, og de glæder sig rigtig meget til 
det nye system, som snart bliver taget i brug. 

 

Badminton v/ Henrik: Nogle få spiller i Vig hvor de kan købe én bane, og alle 
baner i Herrestrup er solgt. 

 

Kunstgræsbane i Vig v/Torben: Vi har fået lov til at optage et lån rentefrit over 10 
år, og der søges fonde til det resterende beløb. Der søges en fundracer. 

 

 



 

 

• Betalingsmodulet – hvor er vi? 

I Vig Motion benytter de STRIPE som betalingsmodul, og det system vi skal have 
fremover skal kunne mobilpay. 

Det nye bliver lagt om til WooCommerce som understøtter epay og har mobilpay 
indbygget, og det nye system kan det samme som Klubmodul og kan registrere 
alt det, som vi har behov for. Da systemet kan håndtere mobilpay og direkte 
kontering, kontingenter og EVENT, er det det vi gør, og det kan komme til at 
fungere indenfor en uge. 

Samtidig kan det benyttes til salg af f.eks. billetter til Lilholt. Rent praktisk skal vi 
så finde ud af hvordan man får en billet i hånden. 

 Dette modul bliver købt, det er et engangsbeløb, men det er det vi gør. 

 

Lisa har opsagt sit hverv som fører af medlemskartotek m.v. pr. 1. januar 2017. 

 

• Festivalen fremadrettet. 

Torben orienterede om situationen omkring Vig Festivalen, der forventes at 
komme ud med et underskud 2016. 

Der afholdes generalforsamling fredag d. 25. november 2016. 

Henrik fremkom med en ide vedr. sponsorarrangement som de har i Holbæk. 

Henrik taler med Henrik ”Småtte” om det. 

 

• Hvad gør vi for at  styrke  og  udvikle vores klub? Her tænker jeg på kurser for 
medlemmer og bestyrelse, foreningsforløb med DIF/DGI, rekutering. 



Drøftelse om hvad vi vil/kan gøre for at udvikle vores klub. Aktivitetsudvalgene 
gør alle et stort stykke arbejde, men hvad gør vi for at rekruttere  nye ansigter til 
bestyrelsesarbejde m.v.  Vi vil gerne gøre det internt, så vi kan lære hinanden at 
kende  på kryds og tværs.  

Vi skal komme med et interessant program. Torben og Henrik kommer med et 
oplæg. 

 

• Vores generalforsamling – hvem er på valg m.m. 

Vi indkalder til ordinær generalforsamling lørdag d. 25. marts 2017 kl. 10.00 i  

Herrestrup.  

Torben, Ole og Lone er på valg. 

 

• Åbent punkt for tilføjelser. 

På næste møde skal drøftes: Julefrokost for bestyrelsen samt nytårskur. 

 

•  Nyt FOU møde? Herunder nyhedsbrev. 

Næste møde bliver mandag d. 14. november 2016 med afbud fra Pia Sanggaard. 

Henrik skriver nyhedsbrev hvor han vil informere om det nye betalingssystem 
samt informere om dato for generalforsamling. 

 

• Eventuelt. 

Intet under eventuelt. 

 

 

 



Ref.: Lone 18.10.2016 

 

 

 

 

 


