
Forretningsudvalgsmøde 

Dato: 19-04-2018, Klublokalet i Vig 

Deltagere: 

Gitte Sanggaard (GS)  

Torben Møller (TM) 

Henrik Søborg (HS) 

Brian Vinther-Madsen (BVM) 

Jørn Dyhrberg Hansen (JDH) 

1) Godkendelses af referat: 

• Referat fra 12.04.2018, og dagens dagsorden, blev godkendt. 

2) Konstituering samt kontaktpersoner til udvalg. 

              Bestyrelse 

• Formand - Torben Møller 

• Næstformand – Henrik Søborg 

• Økonomiansvarlig – Gitte Sanggaard 

• Medlem – Brian Vinther Madsen 

• Sekretær – Jørn Dyhrberg Hansen 

Kontaktpersoner til udvalg 

• Håndbold – BVM 

• Fodbold senior – TM og JDH 

• Fodbold ungdom – TM og HS 

• Boksning – TM og JDH 

• Kajak – HS 

• Badminton – HS 

• Gymnastik – HS 

• Motionscentret – TM og GS 

• Vig Festivalen – TM og JDH 

3) Evaluering af Generalforsamlingen 14.4.2018 og nedsættelse af ad hoc udvalg: 

• Der er enighed om at det var den bedste generalforsamling i mange år. Der var en god og 

konstruktiv debat, og helt på linje med oplægget i beretningen fra TM. Der var en god stemning, og 

indlæggene var relevante og gav en god tro på fremtiden. 

• JDH arbejder stadig på referatet, og mangler kopier af beretningerne fra Kajak og Håndbold. 

• Det blev en god afslutning på generalforsamlingen, og hvor indsatsområderne for det kommende år, 

for FOU, blev prioriteret for forsamlingen. 

• Hjemmesiden: 

• HS tager denne opgave. Der er store forskelle på hvorledes de enkelte udvalg anvender denne. 

Nogle meget, Kajak har deres egen, og andre bruger den slet ikke. 

• Der skal indføres link til div. medier, således at nyhedsbreve, samt resultater, tilgår disse automatisk.  

• Betalingsmodulet: 

• HS fremlagde ønskerne til systemet i punktform (10 stk.), fra HS’s møde med håndbold og fodbold. 

• HS har undersøgt hvad et standardsystem koster. Det koster 2800 dkr. Pr. mdr., og dermed i alt ca. 

30K om året. 

• HS fremsender pris på de ønskede tilretninger inden næste FOU møde. 

• Klubhus/lokale udvalg: 

• Potentielle navne til som deltagere i udvalget blev diskuteret. Der er enighed om at der skal være 

repræsentanter fra alle udvalg, og mindst to fra FOU. De omkringliggende foreninger bør også 



involveres, eks. Vig Festival samt Tennisklubben. Div. sponsorer, med de rigtige kompetencer, bør 

ligeledes involveres i projektet. 

• TM udfærdiger en indbydelse til det første ”brainstorm møde”, og som fremsendes til alle 

potentielle deltagere efterfølgende.  

4) Åbent punkt for tilføjelser. 

• VIF 100 års jubilæum. Rasmus har trukket sig fra udvalget, så Pia Sanggaard står tilbage med 

arrangementet. 

• Arrangementet bliver en åben reception, og afholdes D.5.5. fra kl. 11.00 til kl. 14.00. 

• Der bliver indrykket en annonce, og hvori det bør nævnes, at eventuelle gaver bør være et 

pengebeløb. 

• Festivalmøde er afholdt for interessenter i Vig, og hvor VF ønsker at afholde et større arrangement 

ifm. den uofficielle åbning om onsdagen. Det skulle gerne blive et heldagsarrangement, og hvor 

målet er at få langt flere besøgende til Vig. Forhåbentligt vil nogle af disse også købe en billet til 

festivalen. 

• Der bør snarest muligt afholdes et generelt møde med Festivalen. 

• Der har formodentligt åbnet sig en mulighed for en overtagelse af Vig Camping, så denne mulighed 

følges der op på. 

• Sommerland games. Dette er et ”go to fitness” arrangement i et samarbejde med Sommerland 

Sjælland. FKO er inviteret til at udføre nogle events i løbet af dagene (18-19.8-2018). Fodbold, 

håndbold og Boksning kunne være muligheder. TM skriver til udvalgene. 

• Banepleje. Banerne er generelt i rigtig dårlig forfatning. Mandag afholdes der møde med Rune, ang. 

situationen. Der skal på dette møde findes en holdbar løsning, og udfærdiges en underskrevet aftale, 

som man kan holde kommunen op på. 

• Kunsstofbaner. Der er fremsendt et ønske, fra alle fodboldklubber, om 2 nye kunstbaner i 

Odsherred. En vil blive placeret i det sydlige område, evt. i Fårevejle, og den anden i det nordlige 

område, og hvor placeringen bliver enten i Nykøbing eller Vig. Den nordlige placering vil forventeligt 

blive en vanskelig forhandling. 

• Driften af kunstbane i Asnæs vil overgå til kommunen. 

• Vig Motion. TM bør undersøge om der kan findes en løsning på ønsket om gratis brug af maskiner, 

forventeligt kun cykler, for skadede spillere. TM tager dette op med Susanne i Motionscentret. Et 

åbent spørgsmål er hvordan den skadede spiller bliver anvist/indstillet til brug af Motionscentret. 

• HS rejste et forslag om oprettelse af nogle debit betalingskort, som et alternativ til kontantudlæg af 

personer fra FKO. Dette er under overvejelse til næste møde. 

• Kultursamrådsmøde. Der er bevilliget 15K til indkøb af trampoliner. Kim fra bokserne i Nykøbing får 

tildelt et andet lokale, og vi fik desværre ikke formandsposten. 

• NIF’s 100 års jubilæum. TM og ”Småtte” deltager fra FKO, og der gives 300 kr. i gave. 

• GS tager kontakt til Pia Sanggaard og Yvonne, mht. detaljer vedr. regnskabsoverdragelse, 

konteringer, etc. 

5) Næste FOU møde i Herrestrup klubhus D.28.5. kl. 18.00. 

6) Eventuelt 

• Ingen punkter. 

 Ref: JDH 


