
Referat af bestyrelsesmøde i FK Odsherred 

 

Dato: 21.01.2021 

Sted: Virtuelt 

 

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 17.12.2020 og dagens dagsorden 
 
 Referatet fra sidste bestyrelsesmøde d. 12.11.2020 og dagens dagsorden blev 

godkendt. 
 
 

2. Økonomi 2020 og budget 2021. Herunder situationen i Vig Motion 
 

 MJ har fremsendt aktuel saldobalance til alle medlemmer af bestyrelsen. 
 Bestyrelsen gennemgik og diskuterede regnskabets udvikling. 
 Der skal igen søges lønkompensation for de fastansatte i motionscentret. 
 TM /JDH & ML arrangerer snarest et møde med den daglige leder af motionscentret. 

Mødet skal omhandle den nuværende økonomiske udvikling, samt hvilke tiltag der skal 
gøres for at få vent denne udvikling, det primære er at få reduceret omkostningerne. 

 Kajak udviser et fint resultat, JDH taler med dem om de ønsker et beløb på ca. 15 kg 
overført til evt. modernisering af anlægsbroen i vandet. 

 Enkelte af aktivitetsudvalgenes budgetter for 2021, skal grundet Corona situationen 
revurderes. 
 
 
 
 
 



3. Kort orientering omkring projektet med Vig Skole 
 

 JDH : Mange interessenter fra Vig by og omegn er nu med i projektet, og der er skabt 
en god arbejdsgruppe med gode kræfter i. 

 TM : Skal placeringen af et evt. kommende klubhus tænkes med i projektet, således at 
pladsen er reserveret, såfremt det bliver en mulighed i fremtiden ?  

 Bestyrelsen var enige om det var en god ide, og TM melder det ind til projektet. 
 
 

4. Kunstgræsbanen kort opdatering 
 

 Der har ikke været holdt møder grundet Corona i samfundet, og der er derfor ikke sket 
noget siden sidste bestyrelsesmøde. Så snart det nuværende forsamlingsforbud 
ophæves og det dermed bliver muligt at holde fysiske møder, forventer man at der 
afholdes møde mellem fodboldklubberne og kommunen. 
 
 

5. Opdatering omkring sagen med kommunen og Vig Motion. 
 

 Der er ikke sket noget nyt, forvaltningen har ikke sendt forslag til hvorledes pengene 
skal udbetales tilbage til foreningen. Vi afventer derfor sagens gang lidt endnu. 
 
 

6. Situationen omkring Covid 19 
 

 De enkelte aktiviteter er fortsat lukket ned, og man afventer myndighedernes udmelding 
om Covid 19 udviklingen, herunder forsamlingsforbuddet, samt hvorledes og hvornår at 
samfundet kan genåbne. 

 

7. Queen Machine koncerten 20.03.201, Vig Festival og Lars Lilholt koncert. 
 

 På grund af Covid 19 i samfundet og deraf følgende restriktioner, flyttes koncerten med 
Queen Machine til medio november 2021. 

 Der er på nuværende tidspunkt solgt ca. 400 billetter. 
 Vig Festival har meldt ud, at man både håber og tror på, at der kan afholdes Vig 

Festival 2021 som planlagt. Dette afhænger selvfølgelig af den fortsatte Covid udvikling 
i samfundet, men også om vaccinationsstrategien i Danmark går som forventet. 

 En anden mulighed er, at gæster enten skal fremvise et bevis på Covid 19 vaccination, 
eller at der udføres lyntest ved indgangen. 

 Lars Lilholt koncert. TM : Man går nu i gang med at søge de nødvendige tilladelser hos 
myndighederne, således at den del er på plads hvis vi det bliver muligt at afholde 
koncerten. 
 

8. De enkelte udvalgsrepræsentanter, E-sport, MTB/Geoparken, m.m 
 

 Gymnastik v/ JDH. Der er stadig meget få medlemmer og JDH har derfor haft en dialog 
med Linette som står for gymnastikken, JDH har forslået om samarbejde med 
badminton eller Vig Gymnastik kunne være en mulighed. 



 Da der kun er 10 medlemmer og ikke udsigt til at få flere nye medlemmer, har Linette 
valgt at stoppe som udvalgsformand. 

 Der er ikke umiddelbart andre der vil stå for gymnastikken, så aktiviteten vil derfor, 
som det ser ud nu, udgå af foreningens tilbud. 
 
 

 Badminton v/ JDH. Foreløbig er der ingen der vil stå for badminton, TM tager en snak 
med et par emner, Søren Risager / Allan Malko om én af dem vil stå for det. 

 

 Boksning / Floorball v/ JK. Der er søgt haltider til Floorball til den nye sæson, samme 
tider som nu, hvilket er tirsdag formiddag og torsdag aften. 

 Online træning under Corona har været en stor succes, der er mange deltagere. 
 Desværre har der været indbrud i bokseklubbens lokaler, og der er samlet stjålet 

remedier for ca. 17. 000 kr. 
 Der har været afholdt møde med børnetrænerne i bokseklubben, hvorledes hvad de 

tænker med hensyn til opstarten, når det igen bliver muligt at træne på holdene. 
 
 

 Fodbold v/ MA. Der er etableret en ny selvstændig fodboldklub i Vig som selv vil stå for 
træning og afholdelse af kampe. Medlemmerne er nogle nuværende medlemmer, samt 
tidligere medlemmer og personer udefra. 

 Fodbolden ønsker dem held og lykke med projektet, de er altid velkommen tilbage til FK 
Odsherred. 

 Der har været afholdt møde på fodboldbanerne med kommunens foreningskonsulent 
Rune Sørensen omkring beskæringen af udenoms arealerne samt pleje / behandling af 
græsbanerne. 
 
 

 Håndbold v/ BVM. Samarbejdet med Tuse If på Herre Senior siden er oplyst, fordi Tuse 
ønskede at stoppe. Vi forsøger derfor at genstarte vores eget herrehold igen, og 
håndboldudvalget forventer at indgå aftale for næste sæson med de 2 trænerne som 
var med i projektet. 
 
 

 E-sport v / TM. Der har været afholdt møde omkring lokaler hvor E-sport kan dyrkes. 
Kommunen vil anvise lokaler i Nykøbing som ligger i den gamle brandstation. 
Der skal nu undersøges hvorledes forholdene omkring internet opkobling er, er der 
kapacitet og nok hastighed for, at det kan fungere. 
 
 

 MTB v / TM. Foreningen har fået 33.000 kr. fra Istidsturen ( Gennem Geoparken ) 
Pengene skal bruges til at lave nye cykelruter i Odsherreds skønne natur, dette er til 
glæde for foreningens mountainbike ryttere og andre motionister. 
Der er 2 personer der har sagt ja til, at ville stå for planlægningen og udarbejdelsen af 
ruter. 
 
 



9. Generalforsamling 2021, vedtægter, valg m.m. 
 

 Vi håber på, at årets generalforsamling stadig kan afholdes d. 26.04.2021. 
 På valg er formand Torben Møller, repræsentant for boksning / floorball Jørgen 

Knudsen, repræsentant for håndbold Brian Vinther-Madsen, samt suppleant Lars 
Gjerlufsen. 

  
 Torben Møller ønsker ikke genvalg. 
 Brian Vinther-Madsen ønsker ikke genvalg. 
 Jørgen Knudsen ønsker genvalg. 
 Lars Gjerlufsen ønsker ikke genvalg. 

 
 

 Næstformand Jørgen Dyhrberg Hansen har sagt ja til opstille sig som foreningens 
formand. Såfremt han vælges, skal der dermed på generalforsamlingen findes en ny 
næstformand, en repræsentant for håndbold, en repræsentant for boksning / floorball 
samt en suppleant. 

 

10. Nyt bestyrelsesmøde 
 

 Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag d. 25.02.2021. 
 
 

11. Eventuelt 
 

 Der skal findes en bedre og nemmere måde, hvorledes vi håndterer og afhenter 
bonnerne fra Super Brugsen I Vig. Det vedrører de bonner hvor der er købt på 
foreningens kontokort. 

 MJ : Det har vist sig at hvis man betaler kontingent via Holdsport på bestemte 
kreditkort, så medfører det et gebyr som fratrækkes foreningen og ikke betaleren. 
LG undersøger med Holdsport hvorledes dette kan løses. 

 TM : Vi skal i nær fremtid, undersøge om vi kan opbevare vores arkiver på en bedre 
måde, eksempelvis alt elektronisk. 

 TM : De kommende reklameudkørsler forventes at køres som planlagt, hvis der er 
personer eller virksomheder der vil have noget med til omdeling i sommerhus områder, 
er man meget velkommen til at henvende sig. 
 

 

 

 


