
Forretningsudvalgsmøde 

Dato: 17-10-2019, i Herrestrup 

Deltagere: 

Gitte Sanggaard (GS)  

Torben Møller (TM) 

Henrik Søborg (HS)  

Brian Vinther-Madsen (BVM)  

Jørn Dyhrberg Hansen (JDH) 

Suppleanter: 

Kenneth Bakke (KB)  

Lars Gjerlufsen (LG)  

1) Godkendelse af referat og dagens dagsorden: 
 Referat fra D.16.9.2019, og dagens dagsorden, blev godkendt. 

2) Økonomi, budget 2020. 
 Det fremsendte regnskab fra motionscentret viser et + på 28K, og det skyldes primært en rigtig god 

september. Der er rigtigt mange ”kunder i butikken”. 
 Automaterne viser den forventelige dårlige forretning, men FKO hænger på aftalen 2 år endnu. 
 GS fremsender i uge 42 en køreplan for budget fasen til alle afdelinger. 
 Der forventes færdige budgetter fra afdelingerne, ultimo november. 

3) Medlemssystemet og hjemmesiden 
 Som administrator får man alle meddelelser og spørgsmål, men det hører med til ”rollen”. 
 Holdsport tilbageholder indbetalinger i 10 dage, men dog kun hvis det er Mastercard debat der er 

anvendt. Almindelige kort, eks. Dankort, tilbageholdes max 4 dage. 
 Fodbold ungdom ønsker besøg fra Holdsport. Måske det var en ide for resten af afdelingerne også ? 
 En ny klubaften bør arrangeres i januar. LG og BVM har til opgave at arrangere dette arrangement. 
 FKO skal forholde sig til GDPR ifht. brug af navne og billeder på vores hjemmeside. 
 Medlemslister er ok at uploade på hjemmesiden. 
 Holdsport og Economic kan samarbejde med hjælp fra Holdsport. Vi ser om der kommer en regning 

på allerede ydet support i den forbindelse. 
4) De enkelte udvalg 

              Motionscentret 
 Se tidligere i ref. 

Boksning 
 Afdelingens fremsendte 5 års plan, betyder et underskud på 130K set henover de næste 3-4 år, hvis 

men ikke indkalkulerer lokaletilskuddet. 
 Selve oplægget er godt og visionært, og som andre afdelinger kunne inspireres af. 
 TM og JDH afholder møde med Jørgen Knudsen snarest muligt ang. det videre forløb, også med 

henblik på det snarlige budget. Der vil være et krav om at der etableres et udvalg som sikkerhed for 
gennemførslen af planen. 

 Floorball startes op i VKI fra D.7. november fra kl 20.00 til ca 21.00. Der forsøges i første omgang 
med 3 aftener. 
Håndbold 

 Der er kun et damehold i denne sæson. Det vurderes om der er tilslutning nok til at tilmelde endnu 
et hold efter jul. 

 Håndboldudvalget arbejder på en tillægskontrakt til trænerne. 
 Sceneopsætning eks. til Lilholt koncerten er forsikret via FKO egen forsikring. 



 Der er et forslag om at arrangere storskærm til det kommende EM 2020 i fodbold. Hallen er 
desværre dyr at leje, så hvad ville et budget evt. være ? Der arbejdes videre med dette i 
håndboldafdelingen. 

 KB nævnte at det måske kunne være en ide at afholde arrangementet i Vig Bio. 
 Der vil ikke være repræsentanter fra Håndboldafdelingen til det kommende møde i ”Vig min 

landsby” 
Gymnastik, Badminton og kajak 

 Ingen bemærkninger 
Fodbold ungdom 

 Det nyligt afholdte møde blev afholdt i en rigtig god tone og der er generelt en rigtig god og positiv 
stemning i afdelingen. 

 Der afholdes afslutningsfest D.11.11. 
 Herrestruphallen vil være ok at anvende til en kommende ungefest. Der skal bare være en aftale 

mht. rengøringen. TM og Maria tager kontakt til HS, når der er noget mere konkret på bordet. 
 EM arrangement med Vig Familieby kunne være en mulighed, og LG har denne opgave. 
 Der er fremlagt et ønske om at  komme ind og se en landskamp i foråret 2020, og dette tages med i 

det kommende budget. Måske andre klubber i området kunne være interesserede ? 
Fodbold senior 

 Der deltages i reklameudbringning igen i 2020. Fodboldungdom deltager som sædvanligt og TM 
spørger Håndbold om de også deltager. Som tidligere. 

 Der er en udfordring med trøjevasken i kælderen under klubhuset i Herrestrup. HS er i gang med at 
arrangere det kan lade sig gøre fremover. 

 Der er godt fremmøde til træning for alle hold, og der er en rigtig god stemning generelt. 
 1. holdet ligger godt til i toppen af rækken, og det gælder også for 2. holdet og U19. 
 Der er ønsker om træningslejr for U19 og senior truppen, så budget fasen ventes med spænding. 

5) Lars Lilholt og festival 2020 
Lars Lilholt 2020 

 JDH fremsendte før mødet referat fra fællesmødet vedr. Lilholt 2020. 
 Fodbold senior, inkl. U19, vil gerne dele sceneopsætning med håndbold afdelingen, og vil gerne 

tage sig af hegnsopsætningen. 
 Bokserne skal finde 6 personer til pladsvagten. 
 Der afholdes næste møde i styregruppen (Vig Familieby, Kræmmerne og FKO) D.31.10. hos Hans 

Jensen. 
 Fodbold senior vil helst have stilladsscenen, og bede om lov til at nedtage denne, lørdag formiddag. 
 Hegn og oprydning bør også foregå om lørdagen. TM og JDH tager disse bemærkninger med til 

styregruppemødet 
Festival 2020 

 Der er en meget stor interesse for næste års festival efter at Lukas Graham er blevet lanceret. 
 Billetsalg starter 1. november, altså en mdr. tidligere end hidtil, og der sælges kun partout billetter i 

første omgang. 
 Der er ligeledes lanceret et nyt billetsystem hvor der sælges i prisgrupper i stedet for dato 

afgrænsede perioder. Dette tiltag forventes give en forbedret indtjening og måske en tidligere 
udsolgt festival, uafhængigt af vejrlig. 

 Der er afholdt det første møde hvor det er taget fat i en strategi proces, hvor bl.a. arbejdsopgaver 
der kan hjælpe FKO med administrative opgave er en del af diskussionerne. 

 Der afholdes fællesmøde med festivalen D.28.10. som nævnt i tidligere referat. 
6) Åbent punkt for tilføjelser 

 Der afholdes bestyrelsesmøde på Lærkereden D.1.2.2020. og der afsluttes som altid med 
julefrokost efterfølgende. 

 Der afholdes Generalforsamling D.25.4.2020. i klubhuset i Herrestrup og der startes med brunch 
som tidligere. 

 GS har meddelt at hun ikke ønsker genvalg og HS er i tænkeboks. 



 Yvonne har spurgt om kontingent niveauet for ”hyggebold” holdet, og det blev fastlagt til 200 kr. pr. 
½ år. 

 Det blev aftalt at der skal betales 600 kr pr sæson for Old Boys holdet. JDH meddeler ”Ludvig” dette. 
Holdet ønsker instruktion omkring tilmelding samt betaling via Holdsport. 

 Der er lukket for ordningen vedr. fritidspas fra kommunens side, og GS har bevilget til et par 
personer efterfølgende. 

 23.10 afholdes Vig familie by ”Vig by, min landsby” og TM, Kirsten Harthimmer og BWM deltager. 
 KL afholder møde vedr. kunstbaner i Kolding, og TM og Peder deltager fra FKO. Der er fokus på 

alternative løsninger på kunstbaner. 
 TM udfærdiger snarest muligt et nyhedsbrev, og fremsender. 
 HS har deltaget i møde ang. brug af haller i fremtiden. Der er helt sikkert potentiale for bedre 

belægning, og brug, i fremtiden hvis det bliver nogle selvejende institutioner. 
Møde med kommune ang. rengøringsudgifter 

 GS,HS og Tm har deltaget i møde med Eva Ormstrup, Preben og Rune D.9.10.2019. 
 DGI’s jurist har ikke meldt tilbage, men som det ser ud lige nu, har FKO retten på sin side. 
 Kommunens oplæg er at FKO skal tilbagebetale 285K over en periode på 4 år. De har dog ikke 

fremsendt en sagsfremstilling endnu. 
 FKO afventer den juridiske tilbagemelding og den forventes at være klar i uge 43. Der er lovet gratis 

retshjælp til denne principielle sag. 
7) Nyt FOU møde D.25.11.2019. kl. 18.30 i Herrestrup 
8) Eventuelt:  

 Vig skole ved Ib Kristensen ønsker at indlede en dialog om et nyt projekt vedr. anvendelse af 
udenom arealer omkring Vig skole, til aktivitetsanlæg. Det kan være minibaner, motionsredskaber 
etc. TM tager kontakt til Ib og aftaler det første møde. 

Ref: JDH 


