Referat af bestyrelsesmøde i FK Odsherred

Dato: 12.11.2020
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 13.10.2020 og dagens dagsorden


Referatet fra sidste bestyrelsesmøde d. 13.10.2020 og dagens dagsorden blev
godkendt.

2. Økonomi






Bestyrelsen gennemgik og diskuterede regnskabet og udviklingen.
Motionscentret ( TM ) Alt er bogført, regnskabet ser bedre ud end frygtet,
nye tiltag er sat i gang, bl.a ” Black Friday ” tilbud med 6 måneders fri træning
til en rabat pris.
(MA) Budgettet for fodbold næste år er næsten færdigt, småting mangler.
Bestyrelsen drøftede om teltudlejning stadig er en god idé, står udgifterne mål med
indtjeningen. Teltet står snart til renovering / udskiftning, desuden har vi en ladbil der
også giver udgifter. Foreløbig vil teltudlejning fortsætte.

3. Fællesprojekt med Vig skole, Vig GF, Vig Festival og FK Odsherred


Projektet med udvikling af området omkring Vig Skole er stadig i idéfasen men kører nu
videre med ny arkitekt. Det er arkitektfirmaet Keingart der nu står for udarbejdelse af
tegninger m.m.



Bestyrelsen drøftede kort hvilke aktivitetsudvalg der kunne have ønsker og idéer til
idefasen.
BVM tager en snak med håndboldudvalget om de kunne have ønsker til noget i dette
projekt.

4. Kunstgræsbanen



Det nedsatte udvalg vedr. anlæggelse af kunstgræsbanen, tager en ny drøftelse med
entreprenør Mogens Jensen omkring udbudsmaterialet / betingelser.
Kommunen afholder virtuelt møde med formændene for fodboldklubberne i Odsherred.
Mødet omhandler hvorledes / hvor 2 kunstgræsbaner skal anlægges. Der er hensat 4
mil. til projektet.
Mødet afholdes mandag d. 07.12.2020 og TM & MA deltager i dette møde.

5. Situationen om sagen med kommunen


Bestyrelsen afventer fortsat sagens gang.

6. Mødet i VKI


Bestyrelsen for VKI, besluttede på mødet, at man vil tage en drøftelse med kommunen
omkring deres oplæg med at Vig Hallen skal drives af VKI. Herunder økonomien,
budget og regnskab.

7. Queen Machine koncerten 20.03.21, Vig Festivalen og Lars Lilholdt 2021


Koncerten med Queen Machine d. 20.02.2021 afholdes 2 gange samme dag med ca.
450 siddende personer pr. gang. Moderforeningerne til Vig Festivalen står for
planlægningen og afholdelsen af arrangementet.



Der skal snarest nedsætte en styregruppe med hensyn til arrangementet, hjælpere
m.m.
Annonceringen og billetsalget starter snart.








Formanden for Vig Festivalen, Ole Larsen har meddelt at han stopper som formand ved
årets generalforsamling d 27.11.2021. Bestyrelsen i festivalen arbejder hårdt på at finde
en ny kvalificeret formand.
Bestyrelsen for Vig festivalen, har fortsat troen på, at der kan afholdes en Vig festival i
2021, dog forventer man at det bliver afholdt under andre rammer/ former end de
tidligere år.
Planlægningen af næste års Lars Lilholt koncert går nu så småt i gang igen.

8. De enkelte udvalgsrepræsentanter, hvis der er noget






Floorball / boksning v/ JK. Floorball kører rigtigt godt, der er mange til træning og god
stemning.
Bokseklubben har fået en henvendelse om samarbejde med en anden bokseklub i
Nykøbing. Der vil blive afholdt møde med den henvendende klub i løbet af Januar
måned 2021.
Badminton v/ JDH. Udvalgsformand Helle Bergstrøm har meddelt at hun stopper som
formand ved næste generalforsamling.
Der er ikke umiddelbart nogle kandidater som ny formand, men man vil forhøre sig
blandt medlemmerne om der er én der vil tage over.



Motionscenter v/ TM. Man er stadig udfordret med hensyn til at skaffe instruktører, der
arbejdes ligeledes konstant på at finde frivillige til pasning af centret m.m.
Holdene er generelt, trods tiderne med Corona virus godt besøgt.



Mountainbike v/TM. Det ” kører bare derud af ” for både mande og kvindeholdet.
Kvindeholdet har bl.a været på cykelsmedekursus.



FK Odsherred har fået en henvendelse fra Geopark Odsherred omkring samarbejde.
Samarbejdet går på at FK Odsherred som forening skal ansøge om midler på
istidsruten.dk. Geopark Odsherred vil så etablere cykelruter på ca. 20 kilometer
rundt om i Odsherred smukke natur.

9. Eventuelt


TM har fået en henvendelse om foreningen vil være med til at etablere en E-Sport
aktivitet. En anden forening har samlet midler til opstart, og spørger om de kan komme
under FK Odsherred. Vi skal som forening hjælpe med at finde et egnet lokale samt
administration af aktiviteten.
Bestyrelsen besluttede at arbejde videre med projektet.

10. Nyt bestyrelsesmøde


Næste bestyrelsesmøde afholdes på Vig Festivalens kontor
torsdag d. 17.12.2020 kl. 17.30.

