
                                                                                     

                                              Forretningsudvalgsmøde 

Dato: 18-9-2017, Klubhuset i Herrestrup 

Deltagere: 

Pia Sangaard (PS) 

Torben Møller (TM) 

Henrik Søborg (HS) 

Brian Vinther-Madsen (BVM) 

Jørn Dyhrberg Hansen (JDH) 

Premøde vedr. Vig Festival 2018. 

Denne del blev ramt af afbud fra Ole og Gitte. TM kunne dog berette om et bedre resultat en ventet fra festivalen 

2017. ET oplæg til nyt 0-punktsomsætning blev drøftet og et ønske om et niveau på 9-9500 gæster bør være 

målsætningen.  

VF Fonden: består nu af Per Allan, Steen Rosvald, Henning Klarskov, Peter Holm, Kenneth Ravn og Ole Larsen. 

Vig Festival: Gitte Sangaard og Lars Vilkinson stopper. 

1) Godkendelses af referat: 

• Referat fra 21.08.2017 er godkendt uden bemærkninger. 

2) Økonomi og kommende budgetlægning 

• Ikke noget nyt på økonomifronten, og der var ikke fremsendt opdaterede tal. 

• Budgetfase sættes i gang, og 1. november skal det færdige oplæg til budget være tilbagemeldt, fra 

de enkelte afdelinger. TM melder snarest muligt ud til respektive afdelinger.  

3) Betalingsmodul: 

• HS meddelte at de største problemer med modulet er klaret, og dette fungere godt. 

• Fodbold ungdom halter dog stadigt meget, og H.S. og Lars G. afholder møde i uge 39 for at få 

processen på skinner. Lars G. er udnævnt som tovholder i Fodbold Ungdom.  

• Der er ingen tvivl om at afdelingen har brug for en hjælpende hånd og alle fra FOU skal i videst 

mulige omfang hjælpe til med registreringer og indbetalinger fra Fodbold Ungdom. 

4) Rapportering fra den enkelte udvalg: 

• Motion: TM 

• Det kører ganske fornuftigt pt. 

• Det er aftalt at Vig Motion sælger billetter til svømmehallen. Omkostningerne vedrørende dette salg 

bliver opgjort og videre faktureres til kommunen. 

• Lønbudget bør deles op i rengøring og løn fremadrettet. 

• Der bør etableres en kant (evt. selvklæbende gummi) imellem baderum og omklædningsrum. 

• Omkring andre samarbejder, er der pt drøftelser i gang med Sundhedscentret A+ med flere. Disse 

drøftelser er inde i et positivt forløb. 

5) Fodbold: TM 

• 1. holdet har kæmpet sig til en flot flot placering som nummer 2 i Danmarksserien.  

• 2. – 3. holdtruppen er i en positiv udvikling med flere og flere til træning. 

• FOU drøftede muligheden for et kommende socialt arrangement og HS informerede at Jason Watt 

måske kunne være en del af dette arrangement. Han vil ganske gratis fortælle om sin karriere og 

dennes udfordringer. H.S. skaffer en ”teaser” omkring indhold af et sådan foredrag. 



• Jason Watt kunne måske også anvendes i andre sammenhænge og evt. andet single foredrags 

arrangement. 

• HS informerede om at der var et ønske om en ny vaskemaskine til spillertøj. Dette vil være en ekstra 

udgift i fodbold afdelingen og skal konteres som en sådan. TM aftaler det videre forløb med Småtte. 

Fodbold ungdom: PS 

• Der er etableret nogle rigtigt gode samarbejder med Asnæs, Højby og Nykøbing. 

• U17 holdsamarbejdet imellem NIF og FKO har afholdt møde, og ville gerne have været taget med på 

råd ang. holdets navn. Holdet ville gerne hedde Odsherred, og dette kan ændres ved vinterpausen. 

Håndbold: BVM 

• Store udfordringer på herresiden, og meget usikkert om der kan stables et hold på benene. 

• Der er afholdt et regelmøde, men dette var desværre ikke særligt relevant for vores rækker. 

• Kval. kampe er generelt gået rigtigt godt. 

• De små 4 -7 årige har stor tilgang (25-30 stk), så dette tiltag er meget positivt.  

• Der startes et nyt ”Trille Trolde hold” op d.19.9. for de helt små årgangen (1 – 4 årige). 

• Den helt store udfordring vil blive at fastholde disse efterfølgende. Gode ideer modtages gerne !! 

Løb: HS 

• Bruger betalingssystemet rigtigt godt, men ellers ingen kommentarer. 

Boksning: HS 

• Alle bånd er d.d. Kappet til tidligere formand ifølge TM.  

• Jørgen Knudsen har startet et samarbejde op med et selvforsvars hold, hvilket vil bidrage positivt til 

et øget aktivitet niveau i klubben. 

• Der arbejdes med at færdiggøre aftalen med Ældresagen, og denne forventes snart at være i drift. 

• Jørgen Knudsen har samtidigt gang i et floorball hold i Vig, og hvor der mødte 20 deltagere op på 1. 

samling. 

Badminton, Gymnastik & kajak:HS  

• Kajak ingen bemærkninger. 

• Badminton har ønsket indkøb af en hel kasse bolde, og hvor de selv administrerer betalingen af 

denne. Dette er hermed bevilget, og Lars Bergstrøm er administrator på dette i samarbejde med 

Palle fra Intersport. 

6) Cafe’køkken, kommende generalforsamling, hvem er på valg (Pia og Henrik): 

• Der er afholdt et opfølgningsmøde og Cafeen bliver nu færdiggjort ud fra tilbageværende midler. 

Målet er at der er driftsopstart i uge 42. 

• Generalforsamling er fastlagt til d.14.4.2018 kl 9.30 i Herrestrup, og der startes med brunch. 

• Pia Sangaard og Henrik Søborg er på valg. Pia ønsker at trække sig, og Henrik modtager genvalg. 

7) Åbent punkt for tilføjelser: 

• Ingen punkter 

8) Næste møde d.16.10.kl.19.00 i Vig 

9) Eventuelt: 

• HS foreslog af der etableres en opgang fra parkeringspladsen op til boldbanerne i Vig, i stedet for at 

tilskuere skal gå langs skrænten, da dette ikke er hensigtsmæssigt. 

• TM forslog at FOU medlemmerne mødte op d.29.9 til uddelingen af div. priser, bl.a. fritidsprisen. 

• Der er drøftelser i gang med flere parter omkring kunststofbaner og brug af disse. Disse drøftelser 

forventer vi at have ide og oplæg til næste FOU møde i november. 

• HS kommer med et oplæg til en ny WEB side, og kan være interesseret i at administrere denne i en 

kortere periode. 

• Oplæg til årets FKO’er sendes ud af TM, snarest muligt. 

• D.29.9. afholdes uddelingen af de kommunale priser og det opfordres hermed at FOU medlemmer 

støtter op om dette arrangement og møder op om muligt. 

• En mobilepay løsning til f.eks. salg af håndklæder i håndboldafdelingen tages op til næste FOU 

møde. 

Ref: JDH 


