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Referat af generalforsamling i FK Odsherred 

 

Dato: 20.06.2021 kl. 09.00 

Sted: Idrætscaféen i Herrestrup 

 

Formand Torben Møller (TM) bød velkommen, takkede for fremmødet og håbede på en god saglig 

og konstruktiv debat. Foreningen var vært for brunch til de omkring 35 fremmødte. 

 

DAGSORDEN 

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 

 

 Bestyrelsen foreslog Ivar Petersen som dirigent, og han blev valgt enstemmigt af 

generalforsamlingen. Han takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen 

var lovlig indvarslet i henhold til foreningens vedtægter. 

 

 Som stemmetællere blev valgt Camilla Lynge og Pia Sanggaard. 

 

 

2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning 

 

 Beretning ved Torben Møller  

 

2020 har været et udfordrende år på godt og ondt på grund af Covid 19. Vores 

generalforsamling er igen i år meget forsinket i forhold til vores vedvægter, men årsagen 

kender I jo alle. 

Foreningens aktivitetsniveau i alle afdelinger har været udfordret, og det har været en 

udfordring at holde gang i hjulene for at holde fast i medlemmer. Specielt motionscentret 

har haft en større tilbagegang gennem 2020, mens de andre afdelinger har klaret sig ok, 

dog med enkelte udsving. 

I foreningen kan vi tilbyde rigtig mange idrætsaktiviteter, hvor medlemmerne kan opleve 

foreningslivets positive sider, og dyrke deres idræt på samme tid, i et fællesskab. 

Vi har i 2020 fået startet MTB for mænd og kvinder op, hvilket er en succes. 

I alle afdelinger har der været gjort en ekstraordinær indsats for at få tingene til at glide 

gennem 2020. 

Det har gennem hele 2020 været en udfordring for bestyrelsesmedlemmer, trænere og 

frivillige hjælpere at holde hjulene i gang, det skal I alle have en rigtig stor tak for. Vores 

administrationssystem Holdsport, er nu godt indarbejdet. Systemet fungerer og opfylder de 

behov vi har. 
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Informationsniveauet har også været udfordret i 2020, men de enkelte afdelinger har gjort 

et stykke arbejde med løbende at informere deres medlemmer, hvorimod information til 

omverdenen har haltet i 2020. Dette har vi arbejdet med i 2021 og forventer at det bliver 

bedre. Vores hjemmeside er der også blevet arbejdet med her i 2021, og den står nu mere 

klar og informativ. 

Foreningens udvikling og branding som vi har oplevet gennem årene, har vi kunnet 

fastholde. Vi får mange positive tilkendegivelser, for det arbejde vi gør. Vi har et godt 

renommé i området – takket være aktiviteternes store indsats på alle fronter, og altid med 

tilbud om gode instruktører/trænere og mulighed for socialt samvær efter træning. 

Vi har gennem 2020 fået flere henvendelser om samarbejde, som der har været arbejdet 

med. Nogle bliver til noget – andre ikke, og flere tager flere år inden de bliver til noget. 

 

Omkring Vig Kultur & Idrætscenter er der kommet dialoger i gang omkring hallernes 

fremtidige driftsform. Dette bliver spændende at følge udviklingen i. 

Omkring vores uoverensstemmelser omkring tidligere udbetalt lokalerefusion på kr. 

285.000 og tilbageholdt beløb på kr. 107.000 for 2019, som vi meget uenige om, og som 

kunne ende i retten, har vi indgået forlig med kommunen, således at kommunen frafaldt 

deres krav. 

2020 har været et år med rimelig sikker drift over hele linjen trods Covid 19 og de 

udfordringer det har givet, dog er vores økonomi udfordret, da der ingen festival eller Lars 

Lilholt koncert har været. 

De vedtægtsændringer vi foretog på sidste generalforsamling, har gjort, at vi har fået en 

bestyrelse der har rigtig god føling med hvad der sker i de enkelte afdelinger og vi er 

kommet tættere på afdelingerne. 

Yvonne har gennem 2020 fortsat det store arbejde med at holde styr på vores bogholderi, 

og Tina ” Fjeder ” har gennem 2020 taget sig af motionscentrets bogholderi. Dette arbejde 

er vi meget glade og taknemmelige for. Der skal lyde en stor tak til jer begge for jeres store 

arbejde. 

Orienteringen fra de enkelte aktivitetsudvalg giver deres repræsentant. 

Omkring netværk og møder har der gennem 2020 ikke været så mange, men dem der har 

været, har vi været repræsenteret i. 

 

De tre moderforeninger omkring Vig Festivalen og V.F.´s bestyrelse har fortsat deres fælles 

møder. Disse fællesmøder er givtige og konstruktive møder med god gensidig information 

og respekt for hinandens synspunkter. 

Festival 2020 blev aflyst, årsagen kender vi alle, Covid 19. 

Der skal lyde en stor tak til bestyrelsen i festivalen og dens ansatte for det store arbejde 

som I yder, hvilket vi er meget taknemmelige for. Der skal ligeledes lyde en stor tak Pia, 

Ole og Jørn for deres indsats i VF bestyrelsen gennem 2020. 
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2021 bliver på investeringssiden året med anlæg af den længe ventet kunstgræsbane. Der 

skulle også gerne komme en afklaring på hvordan vores haller skal driftes fremover. 

Til slut vil jeg takke bestyrelsen og udvalgene for et godt og konstruktivt samarbejde i 2020. 

Det har været en fornøjelse, at arbejde sammen med jer. En stor tak til alle vore frivillige for 

deres igen super indsats i 2020, - uden jeres hjælp var vi ikke dér, hvor vi er i dag – tak for 

det. Tak til alle vores trænere og instruktører for indsatsen gennem året. 

Der skal også lyde en stor tak til: Kridtfolkene Ove og Thorrill. Til Keld Hansen for hans altid 

parathed til at hjælpe, uanset hvor vi har brug for en hånd. Personalet i hallerne og 

Kulturforvaltningen. 

Der skal også lyde en meget stor tak til alle vores sponsorer for deres store støtte til 

foreningen – uden jer – var vi ikke dér, hvor vi er i dag. 

Tak skal I have. 

 

Ja det var så min sidste beretning, da jeg har besluttet ikke at genopstille til bestyrelsen. I 

skal alle have en stor tak for de mange års samarbejde vi har haft, og ikke mindst alle de 

gode oplevelser vi har haft sammen gennem min tid som formand og bestyrelsesmedlem. 

Det har været en utrolig rejse vi sammen har været på, med masser af positiv udvikling. 

Selvfølgelig har der også været ikke så sjove sager at forholde sig til, men langt det meste 

har været positive oplevelser – tak skal I have. 

 

3. Aflæggelse af orientering fra udvalgene 

 

 Fodbold v/ Michael Aaquist 

  

Så er der gået endnu en sæson i fodboldafdelingen. Vi har haft 3 seniorhold, hold i U19, 

U16, U15, U13, U12, U10, U8 og U6 plus yngre. 

 

Vi har i år prøvet at starte pigefodbold op og der er kommet 10 piger. Vi skal lave noget 

samarbejde med DBU og de lokale skoler for at få flere piger i gang med at spille fodbold. 

Med undtagelse af den sidste turneringskamp, er 1. holdet gået ubesejret gennem rækken, 

og har ellers kun tabt en pokalfinale i Seriepokalen og til et Danmarksserie hold i 

landspokalen. Det betyder, at de er rykket op i serie 2 og skal spille SM kampe i næste uge. 

U19 vandt mesterrækken i efteråret og tabte desværre i finalen om at komme i Østrækken. 

 

Vi er godt besat i alle ungdomsrækker og der kommer nye spillere til i de yngste årgange. 

Vi har samarbejde med Højby IF omkring U16, hvor mange af vores spillere er på 

efterskole og det derfor er svært at samle hold. Vi har også samarbejde med børnehaven, 

hvor de hver tirsdag og torsdag formiddag leger og spiller på banen. 
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På seniorsiden kommer der 10 – 12 U19 spillere op og skal være seniorer efter sommer, og 

Torben Olsen som har trænet dem, ryger med op og bliver seniortræner på 2, 3 holdet. 

Der er flere af dem der kan presse sig på til 1. holdet. 

 

Vi arbejder meget på at få det sociale i top, som vi have inden Corona, med fællesspisning 

og arrangementer. Vi savner et samlingssted og drømmer om et klubhus igen. 

Af udfordringer har vi haft, at nogle har startet en ny klub op. Vi har mistet 12 spillere (hvor 

af det kun var de 8 der spillede) og fået 7 andre, men det er gået mest ud over vores 3. 

hold. 

 

Et nyt tiltag er, at vi har startet fodboldgolf op i samarbejde med Odsherred foldboldgolf og 

det er noget vi tror på, kommer til at stige de næste par år. Her skal lyde en stor tak til 

Simon Larsen for hans store arbejde. 

Vi arbejder også på at starte E-sport op, og tror at vi bliver klar til at starte op sidst i August 

måned. Det kommer til at foregå i lejet lokaler i Nykøbing, i den gamle biograf. Det skal nok 

blive en succes. 

 

Til sidst vil jeg takke: 

Anna sponsorer, bestyrelsen, ungdomsudvalget, trænerne, tilskuere, kridtfolk, kioskfolk, 

Lone i cafeteriet i Herrestrup, Yvonne, Keld Hansen og Ove Toft, Peder Jørgensen for altid 

at hjælpe, Henrik ”Småtte” for hans altid store arbejde i seniorafdelingen og sidst men ikke 

mindst Maria, jeg ved ikke hvad jeg skulle gøre uden dig. 

 

 Håndbold v/ Camilla Lynge  

 

Det har været en underlig sæson for vores afdeling. Vi sluttede af med at være nedlukket, 

uden mulighed for at spille de sidste kampe. 

Vi har i 2020 haft 204 aktive medlemmer, det samme som sidste år. Disse medlemmer er 

fordelt fra de mindste hold Trille Trolde spillere, og til demensspillerne. 

 

Vi har hold tilmeldt turnering fra U10 til U15 på pigesiden, og U10 til U13 på drengesiden. 

Derudover har vi haft 1 damehold i kvalrækken og 1 i serie 3 og herrerne har frem til jul, 

været i et samarbejde med Tuse med 3 hold. Dog har vores hold ikke kunne spille mange 

kampe på grund af nedlukning og restriktioner. Dette har vi faktisk kæmpet med i hele 

denne sæson. Vi kan se nu, at det har kostet medlemmer. 

Vi er spændte på, hvor mange medlemmer, der egentlig viser sig at være holdt op, det har 

vi først et billede af efter sommerferien. Vi skal lægge et kæmpe arbejde i at rekruttere nye 

medlemmer til samtlige hold. 
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I forhold til samarbejdet med Tuse ville vi gerne have fortsat, og havde vores spillere 

opbakning til dette. Det havde Tuse ikke, og derfor brød de samarbejdet med os. Vi er 

fortrøstningsfulde i forhold til igen at have et herrehold i eget regi, vi har fået ansat en 

kvalificeret træner og håber, at kunne få tilmeldt et hold til turneringen. 

 

Lige nu er der ved at være afslutninger på de forskellige hold. Vi har valgt at alle vores 

børne- og ungdomsspillere får en t-shirt med ” årets håndboldmedlem 20/21” påtrykt.                       

Vores erkendelse af, at det også har været en særdeles svær sæson for dem. 

Kæmpe ros til vores trænere, der har været omstillingsparate – de har klaret den 

almindelige haltræning, virtuel træning over computeren, igen haltræning med stramme 

restriktioner, udetræning med mere. 

 

Vi har ikke lavet de store arrangementer i år, men vi lykkedes med at arrangere beach 

stævne sammen med HK Lammefjorden og HRØ. Stor tak til alle de frivillige for at deltage i 

dette. 

Vi har lykkedes med 2 reklameuddelinger, tak til alle vore medlemmer for at deltage i dette, 

også stor tak til fodboldafdelingen for altid at hjælpe helt i hus. Det antal som I tager, er 

med til at vi kan løse opgaven. Måske flere grene af klubben skulle tages med i disse 

uddelinger, så det ikke kun ” hænger ” på de 2 store afdelinger. 

 

Sluttelig vil jeg gerne takke: 

 

Tak til Brian for at have repræsenteret os i bestyrelsen, du har nu valgt at håndbolden skal 

sættes på pause, vi håber at du på et tidspunkt har lyst til at komme tilbage til os igen. 

Yvonne Nielsen, tak for dit kæmpe arbejde med vores regnskab, og mange gode snakke 

gennem sæsonen. 

Tak til vores sponsorer! Fantastisk at de stadig støtter os i denne sæson, selv om vi ikke 

har repræsenteret dem som vi plejer. 

 

Til sidst vil jeg gerne takke alle trænere og ledere samt hele håndboldudvalget for deres 

store arbejde gennem hele sæsonen. Også i håndboldudvalget har vi i år været presset, 

det har været en hård sæson at komme igennem, det med hele tiden, at skulle omstille sig, 

har tæret på alles kræfter. Så vi glæder os til sommerpausen og får opbygget nogle kræfter 

til det arbejde der ligger foran os i august og september og hvor vi skal til at opbygge vores 

afdeling igen. 

 

 Gymnastik / badminton v/ Jørn Dyhrberg Hansen  
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Begge aktiviteter er nu startet op for dem selv under Herrestrup Idrætsforening. De er 

derfor ikke som sådan med mere i FK Odsherred, men mere som hvilende udvalg. 

Fremtiden må vise hvad der kommer til at ske. 

 

 Kajak v/ Kirsten Harthimmer  

 

Sommeren 2020 forløb planmæssigt. Vi hørte til de heldige der kunne holde åbent, da vi er 

en udendørssport, når bare vi overholdte de almindelige Corona restriktioner. 

Vintertræningen i svømmehallen 2021 blev flyttet til Nykøbing Svømmehal, da Asnæs 

Svømmehal lukkede på grund af renovation. Men vi kom slet ikke i gang inden alt lukkede 

ned på grund af Corona. 

Først 1/5 kunne vi mødes igen i svømmehallen. Her fik vi trænet redninger og fik svømmet 

vores obligatoriske 600 meter, inden vi kom på fjorden. 

 

Vi fik også sat en roskole i gang, og lørdag d. 19/6 fik 4 nye roere taget deres certifikat 

IPP2. De skal nu ro 50 kilometer for at blive friroere i klubben, derefter må de tage ned i 

klubben og låne materiel og ro ud på egen hånd. 

FKO sørgede for økonomien, så vi kunne afholde et førstehjælpskursus, som specielt 

henvender sig til søsporten, og som fra 2021 er obligatorisk for alle vore instruktører. Dette 

skalfornyes hver andet år. Vi deltog 14 fra klubben, så vi er ” godt klædt på ” i kajakklubben. 

 

Vi har desværre kun 5 aktive instruktører, så de gør et kæmpe arbejde med at få klubben til 

at køre. 

Vi søger fonde for at kunne etablere en ny flydebro. Vi har foreløbig samlet et beløb på 

106.000 kr. Broen som vi forventer at sætte op næste år, koster 184.000 kr. Ta k til Jørgen 

og Maria for at give os gode tips med fondssøgningen, og til Yvonne for at bruge rigtig 

meget tid til fondssøgningen. 

Vi er pt 44 medlemmer og har ikke plads til flere. 

 

 Floorball v/ Jørgen Knudsen 

 

Beretning for perioden april august 2020 – Juni 2021. Floorball har i perioden modtaget 

økonomisk støtte fra DIF/DGI udviklingspulje til indkøb af kampgodkendt bande, der 

ligeledes kan opdeles i to motionsfloorballbaner. 

De to gamle motionsbander er givet videre til Rørvig Friskole og Klintsøgaard 

Idrætsefterskole. 
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Grundet Corona har tirsdagsholdet været lukket ned. Torsdagsholdet har trænet flittigt 

udendørs på Nr. Asmindrup Friskole. Lige nu træner holdet igen indendørs i Vig. Altid pænt 

fremmøde og god stemning. 

Der er søgt haltider med start efter sommerferien. Tirsdag kl. 13.30 – 15.30 og torsdag fra 

kl. 19-00 – 21.00. Tiden torsdag er på plads i et godt samarbejde med håndboldafdelingen. 

Torsdagsholdet bliver tilmeldt motions floorballturnering der starter til september 2021. 

Turneringen kører frem til efteråret 2022. Turneringen afvikles med hold fra Midt- og 

Vestsjælland. 

Der er afholdt en enkelt floorball træning for Vig Gymnastikforenings hold, sport på tværs. 

Forventer at hal-tiden tirsdage i dagtimerne falder på plads. Udfordringerne med tider i 

dagtimerne må være mindre, efter at der er opsat skillevæg i hallen. 

Opslag omkring træning / aktiviteter foregår på Facebook / FK Odsherred floorball, gruppe 

med 96 medlemmer. 

 

Tina Jensen har ydet en stor hjælp omkring Holdsport. Kontingentet for et halvår er fortsat 

200 kr. 

Fokusområder er tilmelding på Holdsport og haltider i dagtimerne, samt indkøb af 

spillerdragter til holdet. Tak til holdet og Tina Jensen for det gode samarbejde. 

 

 Boksning v/ Jørgen Knudsen 

 

FK Odsherred bokseafdeling, beretning for perioden august 2020 – Juni 2021 – et stærkt 

fællesskab i udvikling. 

 

Corona har gjort det muligt at træne sammen – hver for sig, online via Messenger. 

Her skal lyde en kæmpe tak til Mette Madsen for hendes utrættelige indsats med 3 

træninger om ugen under hele nedlukningen. I perioder deltog over 30 mennesker i 

træningerne. 

Det har i høj grad været med til at holde klubben i live. Uden sidestykke den største og 

vigtigste indsats for klubben i den forgangne periode. 

 

Børne og ungeholdet er velfungerende med stabilt fremmøde til træning, altid to trænere 

tilstede. En god forældrekreds der bakker op om deres børn og holdet. 

Målet er fortsat at opbygge et spændende udviklingsmiljø til de unge boksere og kunne 

klargøre et par stykker til diplom- og rigtige kampe. 

Vore nye kampsportsrum har givet trænerne og medlemmerne, betydeligt bedre 

træningsvilkår. 
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Voksenholdet er primært et motionshold, fokus på styrke- og konditionstræning samt 

bokserelaterede øvelser. Holdet mangler fortsat lidt flere faste deltagere. 

Succes med løbe- og styrketrænings hold om onsdagen, hvor der løbes og styrketrænes 

udendørs når vejret tillader det. 

+ 50 år motionsboksehold. Holdet træner sammen hver fredag kl. 10.00 – 12.00 og der er 

god tilslutning til holdet. Under nedlukningen har holdet gået ture i Odsherreds dejlige 

skove og strande. 

Ældresagens hold har ligget stille i lang tid grundet Corona. Vigtigt at disse hold kommer i 

gang igen til september. Ældresagen har bordtennis, cykelhold samt flere hold med styrke, 

kondition og bevægelsestræning. 

 

Vi bruger Facebook til at vise billeder og videoer fra aktiviteterne i klubben. Det virker godt, 

og er med til at skabe både intern og ekstern fokus på klubbens aktiviteter. 

Det går i den rigtige retning med at udbrede kendskabet til klubben og vores aktiviteter i 

lokalområdet. 

 

Perioden med Corona-nedlukning har givet mulighed for at fokusere på udvikling at 

klublokalerne, træningsfaciliteter, og opbygning af netværk omkring klubben. 

Der har været et godt samarbejde med Ældresagen Nykøbing-Rørvig, LIONS Odsherred, 

udviklingschefen i Bokseforbundet samt lokale og medarbejderne i Kultur og Fritid. 

Dette har skabt en øget indsigt og forståelse for klubben og de sportslige og sociale 

opgaver klubben løser i lokalsamfundet. 

 

Omkring økonomi, har vi 2020 leveret et tilfredsstillende regnskab, en god balance mellem 

budget og faktiske resultat. Indtægter for ca.265.000 kr. og et tilsvarende beløb i udgifter. 

Vi har netop fået 15.000 kr. fra DAI til aktiviteter i efteråret 2021, målrettet mennesker med 

psykiske udfordringer. Kan eventuelt kobles sammen med projekt ” Aktive fællesskaber ” 

hvor målet er at lette overgange fra offentlige sundhedstilbud til foreningslivet. 

Fra DIF/DGI udviklingspulje er der modtaget 30.000 kr. til uddannelse af Mette og Natalie 

samt udstyr til styrketræning. De skal til efteråret på 40 timers uddannelse i Crossfit. 

Formålet er at blive endnu dygtigere til at planlægge og afholde styrketrænings aktiviteter. 

Der er godt samarbejde med udlejer Jan Damborg. Der er sat nye vinduer i og renoveret 3 

brusekabiner. Vi er i god dialog omkring taget og håber / forventer et nyt tag i 2022. 

 

Vi vil fortsat udbygge samarbejde, netværk og relationer til foreninger og personer som har 

fælles interesser med bokseafdelingen i FK Odsherred. 

Har fået henvendelse fra Nykøbing Sjælland bokseklub omkring et samarbejde. Grundet 

Corona restriktioner, er dette møde mellem deres bestyrelse og FKO´s formandskab endnu 

ikke afholdt. 
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Vil gerne have at andre afdelinger i FKO, benytter bokseklubbens faciliteter. Et samarbejde 

med kvinder på Mountainbike holdet i FK Odsherred er en mulighed til efter året. 

 

Tak til Yvonne og Tina Jensen omkring pengesager og Holdsport. 

Endnu en gang tak til medlemmer, trænere og forældre for deres indsats i og omkring 

klubben. 

 

 Motionscentret v/ Anders Larsen 

 

Hermed min formandsberetning for Vig Motion – 2020. 

Den vil ligeledes være min sidste beretning, da jeg stopper som formand for udvalget – Vig 

Motion.  

 

Året 2020 var et dårligt år for motionscentret. Corona ramte vores motionscenter i lighed 

med alle andre aktiviteter i FK Odsherred og alle andre motionscentre og foreninger landet 

over. 

Motionscentret er således kommet ud af 2020 med et minus på bundlinjen, hvor der ellers 

plejer at være et plus til gavn for motionscentret og for FK Odsherred. Det var noget rigtig 

skidt, men som Corona situationen udviklede sig, forventeligt. 

Centret lukkede ned i marts og lå stille frem til medio juni, hvor vi startede stille op med bl.a. 

reducerede deltagere på hold m.v. Susanne, med hjælp fra Christina, gjorde en kæmpe 

indsats for at få centret i gang igen jf. sundhedsmyndighedernes anbefalinger. 

En del af vores medlemmer havde opsagt deres medlemskab og fået berettiget refusion. 

Andre medlemmer, der var berettiget til refusion, lod hele beløbet eller en del af beløbet 

forblive i motionscentret, for på den måde at støtte op om deres motionscenter i en 

vanskelig tid. STOR tak for det. 

Opstarten i juni blev kortvarig da vi efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger, måtte 

lukke igen i december, der som årets første vintermåned er starten på en god økonomisk 

periode for centret. 

Der blev fra FKO´s bestyrelse og andre, arbejdet hårdt med dokumentation for økonomisk 

refusion til foreningslivet. Tak til bestyrelsen og ” bogholderiet ”, Susanne og Christina. 

 

Nu er vi så i 2021 – coronaramt og kunne først igen åbne centret i maj med nye reducerede 

holdstørrelser, afspritning af udstyr mange gange dagligt, og mange andre ting. 

Igen gjorde Susanne, igen støttet af Christina, et stort stykke arbejde for at få centret startet 

op igen. 

Medlemstallet er allerede nu efter kun 6 uger steget med godt 100 personer, så vi nu er 

oppe på 533 medlemmer. Nogle er ” nye gamle medlemmer ” og andre helt nye. 
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Rigtig god og flot start. 

Nu efter Corona restriktionerne er lempet så meget som de er, håber jeg på flere nye 

medlemmer – også selv om sommerperioden medlemsmæssigt er en ” dårlig ” periode for 

motionscentret. 

Tusind tak til Susanne for hendes kæmpe, kæmpe indsats for Vig Motion og dermed for FK 

Odsherred. Uden hende og hendes professionelle tilgang til arbejdet som daglig leder, 

havde vi ikke et motionscenter som vi kender det i dag og som vi kendte det før Corona. 

Tusind tak til Christina, Susannes højre hånd, og som også står klar og til rådighed når ting 

skal løses for at for få centrets dagligdag til at fungere. 

Tak til de frivillige der forsat holder ved. Tak til instruktørerne og ikke mindst medlemmerne 

for at I vil lægge træning og samvær i motionscentret. 

 

Nu er det FK Odsherreds bestyrelses ansvar, at træffe de beslutninger som de finder rigtige 

til gavn for hele foreningen og således også for motionscentret, til glæde og gavn for 

medlemmerne. 

 

Tak for 14 år i Vig Motion – først på Møllevej og senere på Ravnsbjergvej. 

Held og lykke fremover til Vig Motion og FK Odsherred. 

 

4. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab 

 

 Yvonne Nielsen fremlagde og gennemgik foreningens årsregnskab.  De vigtigste poster 

blev gennemgået og spørgsmål fra generalforsamlingen blev besvaret. 

Regnskabet udviste samlet for foreningen, et resultat i minus på ca. 1 million kr. 

 

 Regnskabet er ikke tilfredsstillende for foreningens bestyrelse, men med de store 

udfordringer / restriktioner som Covid 19 situationen har betydet for foreningslivet, var 

det desværre nok for forventeligt. 

 

 Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

 

 

5. Fremlæggelse af arbejdsopgaver og budget for kommende år, herunder honorering 

af bestyrelsen for det kommende år. 

 

 Bestyrelsen vil løbende følge budgettet for 2021 tæt, forsat fokus på at minimere 

omkostninger og bibeholde indtægterne. 

 Foreningens reklameuddelinger skal evalueres, skal det være samme antal kørsler og 

kan det måske gøres mere hensigtsmæssigt, har vi ressourcer i foreningen som ikke 

udnyttes optimalt. 
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 14. august afholder FK Odsherred årets Lars Lilholt koncert i samarbejde med Vig 

kræmmerne. Koncerten skal for første gang afholdes i Vig, i området omkring 

kræmmerpladsen. 

 

 Af arbejdsopgaver der bl.a. skal arbejdes med i 2021, kan nævnes: 

 

Anlæggelse af foreningens kunstgræsbane 

Driftsform vedr. Vig Hallen. 

Evt. Klubhus /pavillon til fodbold. 

Motionscentret og håndbold er udfordret med hensyn til mistede medlemmer. 

 

Næstformand Jørn Dyhrberg oplyste på bestyrelsens vegne, at vi i fremtiden som 

forening skal være bedre til at udnytte synergieffekten ved de forskellige aktiviteter, 

samt at aktiviteterne skal arbejde mere sammen på tværs af de forskellige udvalg. 

 

Bestyrelsen forventer at vi skal bruge flere frivillige for at drive foreningen, ikke mindst til 

driften af Vig Motion. Der skal arbejdes på at økonomien går i 0, evt. indtægter fra Vig 

Festivalen skal kun være ” flødeskummet ” 

 

 

6. Behandling af indkomne forslag. Forslag: Vedtægtsændringer vedr. §8 fra 

bestyrelsen 

 

 Forslaget til ændringer af § 8 er en tilføjelse, og lyder således:  

 

” Et siddende medlem af bestyrelsen, kan vælges til en anden post i bestyrelsen, selv 

om vedkommende ikke er på valg. Dermed skal der vælges eller udpeges et nyt 

medlem til den post, der bliver ledig på generalforsamlingen. ” 

 

Forslaget blev drøftet og godkendt af generalforsamlingen. 

 

 

7. Valg af bestyrelse – medlemmer til bestyrelsen 

 

 På valg er: Formand Torben Møller ønsker ikke genvalg. 

 

Brian Vinther-Madsen (håndbold) ønsker ikke genvalg. 

 

Jørgen Knudsen (boksning) ønsker genvalg. 

 

 

 Bestyrelsen stillede forslag om at næstformand Jørn Dyhrberg Hansen skulle vælges 

som formand. Der var ingen andre kandidater og han blev enstemmigt valgt af 

generalforsamlingen, med klapsalver. 

 

 Bestyrelsen stillede forslag om at bestyrelsesmedlem Jørgen Knudsen (Boksning / 

Floorball) skulle vælges som næstformand. Der var ingen andre kandidater og han blev 

enstemmigt valgt af generalforsamlingen, med klapsalver. 
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 Som nyt bestyrelsesmedlem og repræsentant for håndbold, blev valgt  

Rune Andersen. 

 

 Som nyt bestyrelsesmedlem og repræsentant for boksning, blev valgt 

Daniel Allerup. 

 

 

 

8. Valg af suppleanter – valg af én suppleant for de 3 valgte bestyrelsesmedlemmer, 

formand, næstformand og økonomisk ansvarlig, til bestyrelsen. 

 

 På valg er suppleant Lars Gjerlufsen, der ikke ønsker genvalg. 

 

 Som suppleant blev Henriette Echwald (Kajak) foreslået som suppleant. Der var ingen 

andre kandidater og hun blev enstemmigt valgt af generalforsamlingen, med klapsalver. 

 

Dermed ser den nye bestyrelse, således ud: 

 

Formand         Jørn Dyhrberg Hansen   

Næstformand          Jørgen Knudsen 

Økonomiansvarlig    Maria Jakobsen 

 

Bestyrelsesmedlem Michael Aaquist (fodbold) 

Bestyrelsesmedlem Rune Andersen (håndbold) 

Bestyrelsesmedlem Maibrith Leth (Vig Motion) 

Bestyrelsesmedlem Daniel Allerup (Boksning) 

Suppleant  Henriette Echwald 

 

 

 

9. Valg af revisor 

 

 På valg er Revisor Gaarden Holbæk 

 

De blev genvalgt som revisor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Eventuelt 
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 Foreningens nye formand Jørn Dyhrberg Hansen, takkede afgående formand Torben 

Møller for hans kæmpe arbejde og indsats gennem mange år, og håbede at 

bestyrelsen stadig kunne gøre brug af Torbens store viden, hvis bestyrelsen fik brug for 

det. 

 

 Torben Møller modtog et æresmedlemskab af FK Odsherred samt et gavekort til en 

lokal kunstner, hvor han kunne få lavet et maleri, der kunne minde ham om tiden med 

FK Odsherred. 

 

 De enkelte formænd for aktivitetsudvalgene, takkede hver især Torben Møller for hans 

arbejde gennem årene, og han modtog flere gaver. Der er ingen tvivl om at Torben 

Møller har sat nogle kæmpe aftryk i FK Odsherred, en forening han selv var med til at 

stifte d. 15. august 2009. Han vil blive savnet både som person, men også som det 

store foreningsmenneske han er. 

 

 Torben Møller takkede for hans tid i foreningen og ønskede held og lykke for fremtiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 


