
Forretningsudvalgsmøde 

Dato: 14-08-2018, Herrestrup klubhus 

Deltagere: 

Gitte Sanggaard (GS) afbud 

Torben Møller (TM) 

Henrik Søborg (HS) 

Brian Vinther-Madsen (BVM)  

Jørn Dyhrberg Hansen (JDH) 

1) Godkendelse af referat: 

• Referat fra 25.06.2018, og dagens dagsorden, blev godkendt. 

• HS skal have fremsendt en endelige referat fra JDH, og JDH skal rette telefonliste til mht. Camilla og 

fremsende til HS. 

2) Økonomi  

• TM gennemgik det fremsendte budget.  

• Fodbold Senior vil, som tidligere nævnt, blive udfordret pga. øgede udgifter. 

• Sponsorer er bagud på budget, og det skyldes bl.a. at vi er for lang tid om at fremsende fakturaer. 

• Fodbold banerne vil forventeligt blive en større udgiftspost, pga. leje udgifter til div. kunststofbaner. 

• Lilholt koncerten vil forventeligt give ca. 70K i overskud, og det er meget tilfredsstillende. 

• FOU skal på et senere tidspunkt drøfte, og tage stilling til, hvor længe at de ”øremærkede” midler i 

de enkelte udvalg, skal have lov til at være til rådighed. 

3) Fodboldbane situationen: 

• Det har været, og er stadigt, en lang kamp med kommunen mht. plejen af banerne pga. tørken. Det 

har været kommunikeret på alle niveauer, politiske samt på udvalgs niveau, uden større held 

desværre. 

• TM anbefalede at man tager situationen op på et kommende samrådsmøde. 

• Det er ganske enkelt nødvendigt at der fremadrettet kommer nogle kvalificerede personer på de 

poster der har med banerne at gøre i kommunen. 

• Der vil ikke blive etableret kunststofbane i 2019, da det først er på 2020 budgettet. 

• Som det ser ud lige nu, så kan den første hjemmekamp på græs blive D.3.9. 

• Ungdomsholdene spiller indtil videre i Klint.  

4) Punkter fra sidste referat, medlemssystemet, GDPR, og klubhusudvalg. 

• GDPR: 

• Ser ud til at fungere og div. Info er korrekt placeret. 

• HS skal melde svar på div. spørgsmål, tilbage til GS. 

• Klubhusudvalg:  

• Tennisklubben har meldt sig ud af dette udvalg, da de ikke kan se sig selv i en kommende løsning. 

• Medlemssystemet: 

• Det nye system er sat i drift, og meldingerne fra de enkelte udvalg lyder på at det fungerer efter 

hensigten. 

5) Ting der rører sig i foreningen i de enkelte udvalg. 

• Håndbold:  

• ”Sommerland games” afholdes i den kommende weekend, og fodbolden er også repræsenteret. 

• Det er stadigt et ønske om en formuleret alkoholpolitik. FOU henviser til lovgivningen, og denne 

siger ingen udskænkning til unge under 18 år.  

• Håndboldsafdelingens gode oplæg til samværspolitik skal gøres færdigt, og kan senere 

implementeres som hele FKO’s politik på området. 

• Sponsor salget går rigtigt godt. 



• Kajak, Badminton og Gymnastik: HS 

• Banesalget går godt mht. badminton. 

• Ellers intet at bemærke. 

Bokserne: TM  

• Afdelingen er kommet rigtig godt fra start, og ellers Intet at bemærke. 

Fodbold: TM + JDH 

• Afdelingen er stærkt udfordret af banerne pga. tørken. 

• Der er et godt fremmøde på 2. og 3. holdet, og især 2. holdet ser stærkt ud. 

• JDH har appelleret til at få afholdt de aftalte trænermøder imellem 1. holds, U19, og U17 trænerne. 

Det er af afgørende vigtighed at der etableres et samarbejde imellem disse hold, da vi ellers vil 

komme til at miste spillere, da der vil være nogle der ikke ellers kan komme ud at spille kampe.  

• JDH forsøger at få etableret disse møder. 

• Der er stadigt ikke afklaring på afregningen imellem U17 2017 samarbejdet med NIF, og der er 

uklarhed om betingelserne på samarbejder imellem Asnæs, NIF, Højby og FKO. TM indkalder til et 

afklarende møde. 

Motionscentret: TM  

• Intet at bemærke. 

6) Evaluering af festival 2018 samt Lars Lilholt: 

Festival 

• Der forventes et resultat tæt på 2017 niveau. Budgettet ser ud til at være skredet på nogle punkter, 

så dette følges der op på. 

Lars Lilholt 

• FKO kan fremadrettet godt deltage, men dog uden opbygning af den nye scene, med mindre der vil 

blive anvendt en mobilscene. Det vil forventeligt blive umuligt at skaffe hjælpere til en to dages 

tjans midt i sommerferien. En løsning kunne dog være at man fik en større andel af 

billetindtægterne, og som muliggjorde at købe sig til ydelserne vedr. scenen. 

Hvad gør vi i 2019 vedr. Camp New York, Lars Lilholt og FKO ? 

• TM trækker sg fra disse poster, inkl. formand i FKO, så hovederne skal lægges i blød meget hurtigt. 

7) Bestyrelseshonorar 

• Fastholdes på samme niveau som tidligere år. 

8) Åbent punkt for tilføjelser 

• Herrestrup starter en håndboldafdeling op, og dette er en konkurrent til de samme spillere som 

vores. Der har været forsøg på at ”fiske” spillere men indtil videre uden succes. FKO følger 

udviklingen. 

9) Nyt FOU møde D.25.9 kl. 18.30 i Vig: 

10) Eventuelt: 

• Der startes spinninghold i uge 40, tirsdage i Vig kl 18.30 som tidligere. TM skal have 

tilbagemeldinger hurtigst muligt. 

Ref: JDH 


