
FK Odsherred. 

Ravnsbjergvej 25. 

4560 Vig 

 

 

Referat fra ordinær generalforsamling mandag d. 28. marts 2011 kl. 19.00 i klubhuset i Vig. 

 

Tilstede: 23 stemmeberettigede. 

 

Formanden bød velkommen til den første ordinære generalforsamling i FK Odsherred. 

 

Dagsorden. 

Pkt. 1.  

Valg af dirigent og stemmetællere. 

Bestyrelsen foreslog Henning Klarskov, og han blev enstemmigt valgt til dirigent. 

Henning takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Derefter 

blev dagsordenen gennemgået, og det blev konstateret at den var korrekt ifølge vedtægterne. 

 

Pkt. 2.  

Aflæggelse af bestyrelsens beretning. 

Formand  Torben  Møller aflagde bestyrelsens beretning (bilag 11). 

Beretningen blev godkendt uden kommentarer. 

 

Pkt. 3. 

Aflæggelse af orientering fra udvalgene: 

Håndbold v. Camilla:  

Det har været en travl sæson med 20 aktive hold og 32 trænere. Gode resultater i rækkerne. 

Både førstehold hos damer og herrer har sikret sig en ny sæson i deres rækker, i 

kvalifikationsrækken damer og serie 2. på damesiden har vi fået gennemført et generationsskifte. 

Øvrige hold har alle placeret sig i toppen af deres rækker. U 18 drenge kvalificerede sig til at spille 

division før jul. De mindre årgange fra U14 og ned har gjort det rigtig godt i deres rækker, der er 

mange spillere på alle hold, og vi har fremgang på samtlige hold. Der er kun microhold i Nyk. her 

vil vi ligge mange kræfter for at få det op at stå igen i Vig og Herrestrup. 

 Vi er 13 medlemmer i håndboldudvalget. Der har været 8 møder og 2 træner/ledermøder 

Der er påbegyndt et arbejde omkring den røde tråd i ungdomsafdelingen, og den skal videreudvikles 

og gennemføres i næste sæson. 

Der har været problemer omkring kontingentbetalingen, men det bliver bedre til næste sæson. En 

stor tak til Lisa. 

En stor tak til alle trænere og ledere og til Bente Vestergård og Flemming Nielsen. 

 

Fodbold ungdom v. Jannick: 

Det går rigtig flot. Udendørs fodbold er startet op for 1½uge siden. Der forsøges at sparke liv i 

noget pigefodbold, hvor Jette træner. Der er 12 piger hvoraf de fleste fra Herrestrup. 

Der er nedlagt et juniorhold idet der kun var 3 spillere, men vi vil alligevel gerne gøre en indsats, 

hvis det kan lade sig gøre. 

Også gerne pigefodbold for ældre piger. 

2 hold har vundet rækken samt et hold der vandt SM. 

 



Fodbold senior v. Henrik ”Småtte”:  

Der er 3 damehold. 7 mands og 11 mands, samt veteraner. 

3 seniorhold, et i serie 4 og et i serie 2 samt et z hold, hvor der er lidt udfordringer. 

Der er et ynglingehold fra sidste forår, og det ser lovende ud, det er rigtigt positivt. 

Vedr. trænersituationen så fik Carsten og Palle lov til at gå ½ år før tid, så nu er Jan Krølle og Hans 

Mulvad samt Danny kommet til. 

Der er nu også nedsat et fodboldudvalg. 

 

Badminton v. Søren: 

Det går godt for badminton. Der mangler trænere. Der er ved at komme et godt samarbejde i gang 

med   Nykøbing  samt Odden og Højby, og Asnæs er også ved at komme på banen. 

DBF forsøger at gøre noget samlet for ungdommen i området, men man afventer og ser hvorledes 

det går. 

I  Herrestrup har Helle rigtig godt styr på det hele, og i Vig er der nogle problembørn blandt de 

voksne vedr. baner. 

 

Vig Motion v. Anders: 

Det går godt med 520 medlemmer. Der er en god stemning og godt socialt samvær. Der er strammet 

op omkring de frivillige, især om lørdagen, samtidig er de blevet bedre til at vise ansigt udadtil og 

bedre i receptionen. 

Der er ansat 3  personer omkring massage m.v. og man forventer sig meget af crossfit. 

2010 var det første år i FK Odsherred, hvor det gik godt, men håber at 2011 bliver bedre. 

Der er indkøbt forskelligt materiale, men der mangler et løbebånd. 

Anders rettede en stor tak til alle frivillige og til motionsudvalget. 

 

Gymnastik v. Torben: 

Gymnastik har haft et år for lidt nedadgående, især indenfor børneområdet. Der er lukket ned i Nr. 

Asmindrup efter at skolen er lukket. Voksenhold har kørt, men er for nedadgående. Det har været 

tilfredsstillende, men trænger måske til lidt fornyelse. 

 

Kano og kajak v. Nina: 

Har haft en 1. sæson med meget høj  armføring med ca. 50 medlemmer. 

Er nu kommet med i en fælles annoncering. 

Der har været lidt børnesygdomme. 

Har fået tildelt svømmehal hver anden lørdag i vinterperioden. 

Mangler klubhus, men har en trailer. Havde 9m2 klubhus på hjul i sommer, men har haft en 

suveræn sæson. 

Der er uddannet 4 instruktører og i gang med 6 nye samt livreddere. 

Lige nu ro skole for helt nye roere frem til 1. juni. 

Juniorklub (padelpower) der starter op nu. 

Håber på udvikling omkring området vedr. klubaktiviteter. 

Har fået lov til at lægge kajakker ved Asnæs svømmehal. Det begynder at forme sig. Der er mange 

frivillige. Vil gerne starte en ny subkultur i Odsherred, hvis der er nogen der har lyst til 

optimistjoller, vandski m.v. 

En stor tak til alle. 

 

 

 



Boksning v. Michael: 

Boksning kom under FKO d. 1. juni 2010. Boksning er også en god måde at komme i form på for 

andre idrætsgrene. Lige nu er det en udfordring. Bestyrelsen mangler noget struktur. 

Det kan godt lade sig gøre at lave nogle stævner på Grundtvigsskolen, hvor man kan spise og se 

boksning. Men der er ingen bokseklub uden boksning og gode faciliteter. Der var 67 medlemmer i 

2010. Manglende kontingenter skyldes måske manglende computer og dankort, så det må der gøres 

noget ved. 

Michael takkede for de år han har været med i FKO. Han vil gerne fortsætte med boksning. 

 

Tennis v. Frederik: 

Frederik er startet i 2011. Der er ikke sket det helt vilde. Der er 18-20 medlemmer og ingen trænere. 

Rune, Peter og Frederik er i udvalget. 

 Der søges nyt underlag. 

Ser ud til at være i medlemsfremgang med ca. 30 samt 15 unge. 

Får en ny bænk ved banerne, så håber de at skolen vil passe på den og banerne. 

Er i gang med klargøring af baner. 

 

Arrangementsudvalg v. Ove; 

Ove vil hellere kalde det et hjælperudvalg. I 2010 startede med Camp Gert ved Vig festivalen. 

Lillholt sidst i juli begynder kl. 8 om morgenen og slutter kl. 4. om morgenen. 

Teltholdet, det er heldigvis næsten de samme hver gang. 

Hjælperfesten gik godt, men nogle havde tilmeldt sig og blev væk. Næste gang er det de enkelte 

udvalg, der selv indbyder.  

Vi skal være med alle sammen. 

 

Sponsorer v. Henrik ”Småtte”: 

Sponsoråret har ikke været stille. Det har været et år hvor der skulle gentegnes sponsorater, men de 

har været velvillige trods krisen, dog er der desværre en hovedsponsor der har meldt fra. 

Der har været afholdt arrangementer som sponsorerne har været glade for, bl.a. spisning ved nogle 

fodboldkampe. 

Vi skal blive bedre til at afholde sponsorarrangementer for alle, ikke kun fodbold. Der mangler ind 

imellem lidt hænder og fødder. 

Flemming og Ole er kommet med i  sponsorudvalget  Der er ca. 85 sponsorer. 

Her i foråret skal der omdeles 18.000 reklamer i sommerhusene. 

Sponsorkontrakterne er tegnet for 3 år, så det giver lidt ro de næste par år. 

 

Pkt. 4. 

Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab. 

Pia fremlagde foreningens regnskab. (bilag 12 og13). 

- Der blev  ytret  bekymring  om afhængighed af indtægter fra Vig Festival. Hvad nu hvis det går 

galt, så må vi også se på, hvor vi så skal tjene nogle penge? 

-  Der blev forsøgt med en stor julefrokost, men der var for få tilmeldinger. 

 Den  arbejdes på det i forretningsudvalget. 

- Aktiviteterne skal være i balance. 

- Der er mange frivillige der får kontingentnedsættelse, det giver også en skævvridning. 

- Der bliver rørt ved noget som er meget vigtigt. Hvis Vig festivalen går galt, så går regnskabet i 0, 

så er formuen væk. Man skal ikke gøre sig afhængig af festivalen, men skal passe på. Vi kan køre et 

år med underskud, men ikke 2 år. 



- Der var forklaring omkring egenkapital, Vig Festivalen og gælden til Vig Motionscenter. 

- Vi hjalp Vig Motion og det er gået godt. 

 

- Udtryk for at budgettet gerne må gå i 0, og ikke fremstå med underskud. 

 

- Lave en rejsefond til ungdommen, så skal der søges hver gang, frem for at alle bare kommer af 

sted, og så er der mere styr på det og økonomien omkring det. 

 

- Spørgsmål om bestyrelsen hæfter for underskud, og svaret er nej, det gør den ikke. 

 

- Der ønskes en månedsrapport for de enkelte udvalg. Der har været problemer vedr. den daglige 

bogføring, men der er retningslinjer, og det skulle gerne køre i 2011. 

 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

Pia rettede en stor tak til Lisa, Tina og revisoren der altid er behjælpelig hvis der er noget man er i 

tvivl om. 

 

Pkt. 5. 

Fremlæggelse af arbejdsopgaver og budget for kommende år. 

Pia gennemgik budgettallene for 2011. Der mangler budget for boksning. 

Pia informerede om at der er afsat en udviklingspulje til nyudvikling på kr. 100.000,- 

Budgettet blev godkendt. 

 

Arbejdsopgaver v. Torben: 

- Vi skal arbejde med værdigrundlag. 

- Stævneevents, det skal vi blive bedre til. Der afholdes et fodboldstævne i uge 32. 

- Motionsevent. Det gamle Lammefjordsløb. 

- Der er følere ude omkring musikarrangementer på f.eks. Anneberg med musicalmusik. 

Hempelkonsernen er ikke uvillige til f.eks. klassisk musik. 

- Kunststofbane i Vig. Vi har fået kr. 350.000,-, så vi skal arbejde videre. 

- Blive bedre til samarbejde med skoler, SFO og børnehaver. 

- Søge projektmidler, så vi kan købe nogle af vores ungdomstrænere fri. 

- Frontracer. Har søgt bl.a. TRYG fonden samt andre fonde. 

- Henvendelse fra Holbæk Motion vedr. motionsløb, men de vender tilbage. Vi vil gerne 

samarbejde med en løbeklub. 

 

Pkt. 6. 

Behandling af indkomne forslag. 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

Pkt. 7.  

Valg af bestyrelse. 

 

A. Medlemmer til bestyrelsen,(forretningsudvalget) 

På valg er: Lone Nielsen modtager genvalg. Lone blev enstemmigt valgt 

        Lars Bergstrøm modtager ikke genvalg. Ole Larsen blev foreslået og enstemmigt valgt. 

        Torben Møller modtager genvalg. Torben blev enstemmigt valgt. 



 

 

 

 

B. Medlemmer til bestyrelse fra udvalgene: 

På valg er: Håndbold Camilla Lynge-Nielsen modtager genvalg. 

                   Fodbold ungdom Jannick Stæhr modtager genvalg. 

                   Fodbold senior Henrik ”Småtte” Petersen modtager genvalg. 

                   Badminton Søren Riisager modtager genvalg. 

                   Gymnastik Linette Søborg modtager genvalg. 

                   Kajak Nina Schiøtz modtager genvalg. 

                   Boksning Kim Larsen. 

                   Tennis Frederik Klausen. 

                   Arrangementer Ove Toft modtager genvalg. 

                   Sponsor Henrik ”Småtte” Petersen modtager genvalg. 

Alle kandidater blev enstemmigt valgt til bestyrelsen. 

 

C. Valg af eventuelt op til to medlemmer i øvrigt. 

Ingen blev valgt. 

 

Pkt. 8. 

Valg af suppleanter. Valg af suppleant for forretningsudvalget. 

             På valg er: Allan Andersen modtager genvalg. 

Da Michael  Jensen ønsker at udtræde af forretningsudvalget, indtræder Allan Andersen i 

forretningsudvalget som fuldgyldigt medlem for 1 år, da der er 1 år tilbage af Michaels valgperiode. 

 

Pkt. 9. 

Valg af revisor fra registreret eller statsautoriseret revisionsfirma. 

              På valg er Revisor Gården Holbæk modtager genvalg. Revisor Gården Holbæk blev 

enstemmigt valgt. 

 

Pkt. 10. 

Eventuelt 

Torben takkede for samarbejdet med Michael og Lars og bød velkommen til Ole. 

Der var intet yderligere under eventuelt. 

- Henning takkede for god ro og orden. 

- Torben takkede for fremmødet. 

 Ref.: Lone 

 

 

 

 

 

 

 

                                           ___________________________________ 

                                                                 Dirigent 

                                                        Henning Klarskov 



                    

 

 

 

 

 

 

 

 


