Referat af bestyrelsesmøde i FK Odsherred

Dato: 17.12.2020
Sted: Privat hos MJ

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 12.11.2020 og dagens dagsorden


Referatet fra sidste bestyrelsesmøde d. 12.11.2020 og dagens dagsorden blev
godkendt.

2. Økonomi





Bestyrelsen gennemgik og diskuterede regnskabets udvikling.
Der skal endnu mere fokus på at nedbringe foreningens udgifter,
det er primært på grund af Corona situationen i samfundet men også øget konkurrence.
Motionscentret regnskab forventes at udvise et negativ års resultat
i størrelsesorden 250 – 300 kg.
Bestyrelsen drøftede udviklingen omkring fremtidsudsigter/ ideer til forandring for
de mindre aktivitetsudvalg, badminton og gymnastik.

3. Fællesprojekt omkring Vig skole / by



Fællesmøde for interessenter er foreløbig udsat til januar.
Der skal nedsættes en økonomisk styregruppe, som har til opgave
at indhente økonomiske midler, samt at have det overordnet overblik og ansvar
for økonomien i projektet.

4. Kunstgræsbanen






TM & JK skal hurtigst muligt sende VF en fondsansøgning, da midlerne ellers vil blive
omfattet af beskatning.
TM & MA har været til online møde med repræsentanter fra kommunen samt de andre
fodboldklubber i Odsherred kommune.
På dette møde var der ikke enighed de enkelte klubber i mellem.
Kommunens oplæg er der kan placeres 2 kunstgræsbaner yderligere i Odsherred og
man afsætter 4 mil. kr. til projektet. Restbeløbet til etableringen skal findes andet steds.
Alle fodboldklubber i Odsherred skal komme med deres oplæg til kultur- og
fritidsudvalget, hvordan de ser at etablering af to kunstgræsbaner skal gøres.
Oprindelig frist var d. 15.01.2021, men er lige pt. sat på pause.

5. Situationen om sagen med kommunen


Foreningen har endnu ikke hørt fra kommunen, så vi afventer fortsat.

6. Situationen omkring Covid 19


Alle foreningsaktiviteter er lukket på grund af Covid 19 i samfundet, samt
myndighedernes anbefaling til, hvorledes man som forening bør agere
i denne situation.

7. Queen Machine koncerter 20.03.2021, Festival 2021, Lars Lilholt concert





Billetsalget til Queen Machine koncerterne d. 20.03.2021 går godt,
men der skal mere promovering og markedsføring til, så begge koncerter
kan blive udsolgt.
Vig Festival har afholdt årets generalforsamling. Bestyrelsen har konstitueret sig
og ny formand blev forstanderen for den rytmiske højskole i Vig, Lars Gjerlufsen.
Planlægningen af næste års Lars Lilholt går nu i gang, TM & JDH er fortsat tovholdere.

8. De enkelte udvalgsrepræsentanter, såfremt der er noget at berette



Håndbold v/ BVM. På grund af forsamlingsforbuddet på 10 personer, spilles der ikke
senior kampe. Ungdommen har kunne spille deres kampe med restriktioner der er
udstedt af myndighederne.




Fodbold v/ MA. Der er kommet godt styr på indbetalinger af kontingent.
Udbrydere af i fodboldklubben samt tidligere senior spillere, har meddelt at de stifter en
ny selvstændig fodboldklub under navnet BK Trundholm.
MA har holdt møde med repræsentanter fra den nye klub og aftalt at de
kan låne diverse remedier til brug for afholdelse af kampe, bl.a hjørne og linjevogterflag.
Der er god tilgang af spillere til de yngste årgange, og glædeligt er det, at har man gode
og engagerede trænere til alle årgange.
Bevoksningen omkring arealet ved Ravnsbjergvej er beskåret og det ser godt ud.
Når vejret tillader det, er der aftalt at man sammen med kommunen mødes på banerne
for at drøfte bane plejen til den kommende sæson.















Kajak v/ JDH. På grund af renovering af svømmehallen i Asnæs, kan man ikke anvende
den. Man har i stedet fået tider i svømmehallen i Nykøbing.
Roskole/opstart forventes opstartet i Februar.

Floorball / boksning v/ JK. TM & JK har været til møde med kommunen på sundhedscentret omkring et partnerskab hvorledes man kan fastholde borgere i de sunde og
aktive livsstilsvalg.
Kommunen har et ønske om, at borgere der har fået et forebyggelsestilbud omkring
motion og kost, kan fastholdes i den sunde livsstil. Herunder relevante motionstilbud.
Som forening kan vi gøre en forskel og tage et samfundsansvar, samtidig med at vi kan
udnytte vores faciliteter bedre og måske få en øget medlemstilgang.



Det er stadig et ønske at vi opretter et udvalg med E-Sport. Kommunen har meddelt at
de vil stille et lokale frit og kvit til dette formål. Lokalet er på Grundtvigskolen i Nykøbing
og der skal nu undersøges om der er tilstrækkelig internet hastighed / kapacitet til dette.



Alternativt kan vi måske få et lokale i det gamle organisationshus i Nykøbing.

9. Generalforsamling 2021


Vi håber,at kunne afholde årets generalforsamling fredag d. 23. april kl. 17.30 i
Idrætscafeen i Herrestrup. Afhængig af udviklingen omkring Covid må det evt. udsættes
til senere afholdelse.

10. Nyt bestyrelsesmøde


Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 20.01.2021 kl. 17.30

