
Forretningsudvalgsmøde 

Dato: 14-03-2019, Herrestrup klubhus 

Deltagere: 

Gitte Sanggaard (GS)  

Torben Møller (TM) 

Henrik Søborg (HS) fraværende 

Brian Vinther-Madsen (BVM)  

Jørn Dyhrberg Hansen (JDH) 

1) Godkendelse af referat: 
 Referat fra D.31.01.2019, og dagens dagsorden, blev godkendt. 

2) Økonomi 2018 og budget 2019 
Økonomi 2018 

 Regnskabet bliver afleveret i uge 12 til revisoren. 
 Der vil blive bogført en ekstraordinær indtægt i VKI på 20K. 

Budget 2019 
 Generelt intet at bemærke, men der savnes en løbende opdatering, eks. Motionscentret etc., men 

Tina Fjeder er godt i gang med arbejdet. 
3) Punkter fra sidste referat, medlemssystemet, klubhusudvalg, kunstgræs og VKI. 

 Klubhusudvalg:  
 Der afventes stadigt et tilbud fra Michael Ringer på færdiggørelse af skitseoplæg. Ellers har der ikke 

været aktiviteter siden sidste møde. 
 Medlemssystemet: 
 Nu når GS er tilbage fra ferie, så sættes der hurtigst muligt instruktionsmøder møder op som 

tidligere aftalt. Fodbold afd. er det vigtigste lige nu. 
 JDH har anvendt systemet til registrering, samt betaling, til en ”Ro-skole”, og det fungerede efter 

hensigten og uden udfordringer. 
 Kunstgræs: 
 Der er sat et møde op med Borgmesteren onsdag D.20.3. kl. 11.00, hvor TM og Maria Jakobsen 

deltager. Målet er at få kommunen til at varetage driften af anlægget. 
 TM har afholdt møde med Julie (DBU konsulent), og hvor det blev foreslået at der skulle bakkes op af 

de andre lokale foreninger, mht. placering af en kunstbane i Vig. Julie/Metin arbejder videre med 
dette forslag. 

 JDH har fået overført information, samt passwords, for at kunne udfærdige en ansøgning til DBU. 
Der kan ansøges om max 300K, dog kun til et selvstændigt projekt i forbindelse med hovedprojektet. 

 Julie mente at en ansøgning til Velux fonden ville være et tidsspilde. 
 Sparekasse fonden kunne være en mulighed. 
 Trygfonden er nok ikke en mulighed, da den primært henvender sig belastede/handicappede. 
 Når der skal ansøges om anlægningen af kunstbanen, skal miljøudvalget tages med på råd. Vi har 

ikke brug for at de efterfølgende vil sættes sig i op mod anlægget. 
 Der er sendt en revideret ansøgning til VF fonden på 1,5 mill. + et lån på 0,5 mill. Der vil forventeligt 

komme et resultat i løbet af uge 12. 
 VKI 
 Der er repræsentantskabsmøde i uge 12, og HS har meldt sig til at være repræsentant. 
 Hvis drift af hallen bliver et kommende tema, er det vigtigt at få stablet et godt udvalg på benene. 

4) Ting der rører sig i foreningen i de enkelte udvalg. 
 Håndbold:  
 Afdelingen kører generelt rigtig godt. 



 ”Five a side” er blevet en stor succes, og der deltager ca. 20-30 pers. hver gang. 
 Diverse afslutningsfester er arrangeret. 
 19.5. er der Beach håndbold ved Gudmindrup, og det forsøges at få Lammefjorden med som hjælp. 
 31.3. er der klubdag i hallen, hvor alle hold har hjemmekampe. FOU bør møde op om muligt. 
 Rune vil gerne have lov til at arbejde med hjemmesiden vedr. Håndboldafdelingen. Dette er ok og 

han skal bare koordinere med HS. 
 Der arbejdes stadigt med trænerne til næste sæson. 
 Kajak, Badminton og Gymnastik: HS 
 Intet at bemærke 

Bokserne: TM  
 Jørgen vil gerne af med økonomistyringen, og TM arbejder videre med dette. Tina F kunne evt. være 

en mulighed i forbindelse med hendes arbejde med Motionscentret. 
 Søren Mosbæk har lovet at være behjælpelig med at vurdere afdelingens husleje. Hvis den er for høj 

kunne man evt. foreslå at det blev en del af et sponsorat til boksningen. 
 Jørgen forsøger at få nogle ”gode” forældre til at deltage i klubbens arbejde. 

Fodbold: TM + JDH 
 Ungdomssamarbejdet imellem klubberne i Odsherred, vil forventeligt være under pres i den 

kommende periode. Diverse ændringer i omegnsklubbernes bestyrelser, vil give udfordringer, da vi 
ikke kender deres visioner mht. et fremtidigt samarbejde. Det sidst afholdte fællesmøde var rigtigt 
godt, men efterfølgende er der sket ledelses ændringer hos stort set alle involverede klubber. 

 Samarbejder er vejen frem for alle klubber, men lige nu ser det rigtigt svært ud. 
 Senior truppen ser rigtig spændende, og stærk ud. 
 Der skal gang i udvalgene, da det ikke ser ud til at der bliver sat de forventede møder op. TM og JDH 

tager en snak med Småtte. 
Motionscentret: TM  

 Der er afholdt et møde med Fanny ang. ideer til en forbedret markedsføring eks. via Facebook. 
 Der bør sættes endnu et møde op, og dette skal involvere alle afdelinger i FKO. 
 Dette kunne være et rigtig godt ”tema” til de ønskede fællesmøder med vores bestyrelse i FKO’s 

afdelinger. 
5) Festival 2019, Lars Lilholt og Bestyrelsesmøde 2.2.2019: 

Festival 2019 
 Der er godt styr på Camp New York. 
 Pia Grit vil gerne have lov til at købe sig til noget ekstra hjælp, men det skal forsøges klaret indenfor 

egne rækker. Hun bør undersøge mulighederne for hjælp fra Håndboldafdelingen. 
Lars Lilholt D.27.7.2019. 

 Alle ansøgninger er afsendt, og det er efterhånden et omfattende arbejde. 
 Hovederne skal lægges i blød mht. et fremtidigt set up omkring koncerten. 

Bestyrelsesmøde 2.2.2019. 
 Det var et rigtig godt og konstruktivt møde. Vi skal huske at have arrangeret de ønskede 

fællesmøder i løbet af året. Alle afdelinger bør møde op = ”sammenhængskraft”. 
6) Generalforsamling FKO 

 Der er styr på arrangementet generelt. 
 Der er en del emner til posterne som suppleanter. De skal kontaktes og undersøges om de er villige 

til at stille op. Der er pt ikke modtaget nogle kandidater fra fodboldafdelingen. 
 Mht. selve bestyrelsen, så ser ud til at der er styr på det, mht. ønsker om genvalg. 

7) Åbent punkt for tilføjelser 
 FKO/FOU bør deltage i det kommende kultur og foreningsmøde, som kommunen afholder i Vig 

Forsamlingshus. 
8) Nyt FOU møde D.15.4.2019. kl. 18.30 i Vig (GS sørger for sandwich fra Nokken) 
9) Eventuelt:  

Ref: JDH 


