Referat af bestyrelsesmøde i FK Odsherred
Dato: 13.10.2020
Sted: Vig Festivalens kontor

Deltagere:
Torben Møller (Formand) (TM)
Jørn Dyhrberg Hansen (Næstformand) (JDH)
Maria Jakobsen (Økonomiansvarlig) (MJ)
Brian Vinther-Madsen (Håndbold) (BVM)
Michael Aaquist (Fodbold) (MA)
Jørgen Knudsen (Boksning) (JK)
Majbrith Leth (Motionscenter) (ML)
Lars Gjerlufsen (Suppleant) (LG)

1. Referat fra 02.09.2020 og dagens dagsorden


Referatet fra sidste bestyrelsesmøde d. 02.09.2020 og dagens dagsorden blev
godkendt.

2. Økonomi





MJ har inden mødet fremsendt saldobalance vedr. regnskabet til alle.
Bestyrelsen gennemgik og diskuterede regnskabet og udviklingen.
Enkelte poster skal omposteres til de rette poster, det sørger TM for.
Foreningen er specielt udfordret med regnskabet for motionscentret.
Det skyldes primært faldende medlemstal, grundet Covid 19, samt at
Erhvervsstyrelsen har afvist vores ansøgning om omkostningsgodtgørelsen
I forbindelse med ”lock down ” af Danmark samt følgerne af Covid 19 i DK.
Bestyrelsen besluttede at vi venter og ser tiden an 1 – 2 måneder, efterfølgende
skal der foretages ændringer så regnskabet ikke løber løbsk.
Som situationen er nu, forventes regnskabet for motionscentret at udvise
et negativt resultat på 2 – 2,5 kg ved regnskabsårets afslutning.



MA spurgte ind til omkostninger vedr. leje af automater i Vig Hallen.
Automaterne er en dårlig forretning, men desværre er foreningen bundet af en
langvaring leasingaftale. Brydes denne aftale vil resultatet blive et endnu større negativt
resultat for foreningen, fordi man så skal betale et stort gebyr for at bryde aftalen.



TM & MJ udfærdiger et skriv til alle udvalgsformænd vedr. budgetlægning af næste år.
Budskabet er, at alle underudvalg som udgangspunkt skal gå i 0, i hvert fald for
seniorafdelinger, det kan accepteres at budget for ungdom går en anelse i minus.
Bestyrelsen drøftede aflønningen af bestyrelsesmedlemmer og besluttede at det
nuværende niveau fastholdes, men tager det op til revision igen ved næste budgetfase.



Hvis man som medlem af foreningen dyrker flere sportsgrene, synes bestyrelsen at
det er en god idé med rabat til det enkelte medlem.
Der bør derfor gives kontingenttilskud til de enkelte afdelinger, hvis et medlem
dyrker flere ting i foreningen, information om dette skal med i den besked som TM & MJ
udfærdiger til udvalgsformænd.

3. Orientering om fællesprojekt med Vig skole, Vig GF og Vig Festival


Projektet er stadig i idéfasen, men det udvikler sig løbende og tegner spændende.

4. Oplæg vedr. etablering af en sportsklasse/linje


MJ fremlagde en idé for bestyrelsen, det går konkret på om det kunne være en god idé
at etablere en sportsklasse/linje på Vig skole.
Bestyrelsen drøftede idéen, kunne måske tænkes etableret i udskolingen og det kunne
være med til styrke skolen profil. MJ arbejder videre med idéen.

5. Etablering af kunstgræsbane



Tidsplanen for starten af etablering af kunstgræsbane hedder nu tidligst August 2021.
Bestyrelsen drøfter fortsat økonomi ved etablering af banen, samt valg af entreprenør til
anlægning af banen.

6. Situationen om sagen med kommunen



Der er fortsat ingen afklaring af sagen med kommunen, vi afventer deres beslutninger
samt deres svar til vores udkast til forlig.

7. Møde i VKI


Der er møde i VKI d. 27.10.2020, mødet handler primært om henvendelse fra
kommunen, hvor de gerne vil have foreningen til at drive hallen som en forsøgsordning i
kommunen.
MA er forhindret i at deltage i møde, så fra FKO´s side bliver det TM & MJ der deltager i
mødet.

8. De enkelte udvalg ved udvalgsrepræsenterne.


Fodbold (MA)
Der påtænkes at arrangere en arbejdsweekend hvor der primært skal beskæres træer
der står mellem fodboldbanen og Ravnsbjergvej i Vig.
MA spurgte bestyrelsen om der stadig kan bevilliges penge til leje af kunstgræsbaner i
den kommende vinter. Det blev godkendt af bestyrelsen, såfremt det er samme niveau
som sidste år.



Boksning/floorball (JK)
Floorball har fået den nye bane som er taget i brug med stor succes.
De gamle banemoduler er afhændet gratis til Klintsøgaard Idrætsefterskole og Rørvig
Friskole.
Foreningen Lions i Nykøbing har været på besøg i bokseafdelingen for at se lokalerne
og høre om mulighederne der er i bokseafdelingen. Man håber på at det fremadrettet vil
trække nye medlemmer til afdelingen.
Flere medlemmer har i år forår/sommer i trænet med udendørs valgfri styrketræning,
det har været en succes og man forventer at se mere af dette i fremtiden.



Håndbold (BVM)
Man arbejder systematisk og målrettet ud fra de retningslinjer der er udstukket.
Dette gælder vedrørende afvikling af kampe, samt håndtering af tilskuere ved træning
og kampe.



Kajak (JDH )
JDH har holdt møde med Kirsten fra kajak omkring fremtiden, idéer og planer.
det går generelt godt i afdelingen og de har flere tanker og idéer for fremtiden.
Der mangles fortsat instruktører
Badebroen trænger til udskiftning og der søges tilskud i forskellige fonde.

Man håber, at årets julefrokost for udvalgsformænd og bestyrelsen kan afholdes, det er
vigtigt fordi man denne dag har mulighed for drøfte problemstillinger med de andre
udvalg samt at man kommer til at kende hinanden bedre.
FKO´s bestyrelse har endnu ikke besluttet, om der i år skal holdes julefrokost for
udvalgsformænd og medlemmer af bestyrelsen.



Kontingent til MTB medlemmer fastsættes til 200 kr. halvårligt, det gælder for begge
køn.

9. Festivalen ved ( JDH). Lars Lilholdt arrangementrefusion for 2019



Festivalens bestyrelse arbejder på højtryk med afholdelse af Vig Festival 2021,
Man håber at der kan afholdes en festival i 2021, men ved endnu ikke hvilke rammer at
der skal afholdes festival under.
Man har holdt med koordinatorer og informeret dem om, at man regner med at
afholde festival 2021.
Vig Festivalens kontorpersonale som har været hjemsendt med lønkompensation,
arbejder nu 1 dag om ugen på kontoret.



FKO´s bestyrelse søger ikke arrangementsrefusion vedr. årets aflyste Lars Lillholdt
koncert, det af den simple grund, at vi ikke har haft omkostninger i forbindelse med
aflysningen.

10. Nyt bestyrelsesmøde


Næste bestyrelsesmøde afholdes på Vig Festivalens kontor
torsdag d. 12.11.2020 kl. 17.30.

