Referat af bestyrelsesmøde i FK Odsherred

Dato: 25.02.2021
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 21.01.2021 og dagens dagsorden


Referatet fra sidste bestyrelsesmøde d. 21.01.2021 og dagens dagsorden blev
godkendt.

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






Årsregnskabet er tæt på at være færdig, og kan dermed afleveres til revisor.
Budgettet 2021. Der er lavet revideret budget for motionscentret og udkast til budget for
2022.
Der har være gode dialoger mellem motionscentret og bestyrelsen, repræsenteret af
TM, JDH og ML. hvad vi kan gøre for at vende den økonomiske udvikling, samtidig med
at vi som forening har restriktioner på grund af Covid 19 i samfundet.
Der skal blandt andet udarbejdes jobbeskrivelser for de fastansatte i motionscentret.

3. Kort orientering omkring projekter : Vig Skole, kunstgræsbane. VKI, sagen med
kommunen, Covid 19.

















Der har været afholdt møde omkring projektet vedr. arealerne omkring Vig skole og by.
På mødet fremlagde arkitektfirmaet Keingart 3 oplæg til hvorledes projektet kunne
laves, disse oplæg blev diskuteret og debatteret.
Keingart udarbejder nu et samlet oplæg som fremlægges på næste møde d. 23. Marts
2021.
Budgetramme vurderes til at være 15 – 20 mil.kr.
Hvis projektet godkendes, skal der ansøges til forskellige fonde.

Der har været afholdt møde mellem fodboldklubberne i Odsherred, og man er kommet
til enighed om hvor baner skal ligge, samt hvorledes kommunens økonomiske ramme
skal fordeles.
En bane skal anlægges i Vig, kommunen er bygherre og giver 1 mil til projektet, resten
af økonomien skal vi selv som forening finansiere.
Der er nyt møde d. 01.03.2021 hvor der skal udarbejdes et samlet skriv til kommunen,
hvor aftalen og planen skitseres.

VKI : Repræsentanter for Vig Kultur og Idrætscenter har holdt møde med den
selvejende institution Dragsholm Fritidscenter hvorledes de drifter og driver centret selv,
ud fra det økonomiske budget der er udstukket af Odsherred kommune.
Kan VKI bruge disse erfaringer, hvis man som forening selv skal drive og passe Vig
Hallen.
Det skal drøftes og vurderes om man vil det som forening, men det afhænger primært
af, om der er fælles interesse fra interessenter i VKI, samt det økonomiske udspil for
budget fra Odsherreds kommune.



Omkring sagen med kommunen og motionscentret, er TM, JDH og MJ indkaldt til møde
med kommunen, til en drøftelse om hvorledes de kan og skal betale midlerne tilbage til
foreningen.



På grund af lempelse af restriktioner og nye retningslinjer vedr. Covid 19 i samfundet,
er det muligt at træne udendørs med et forsamlingsloft på max. 25 personer.
Både fodbold, håndbold og floorball forventer dermed at starte udendørs træning op i
næste uge.



4. Henvendelse omkring hjemmesiden m.m



Rune Andersen fra håndboldudvalget har gennemgået foreningens hjemmeside,
Facebook side, og links til holdsport samt diverse undersider.
Det hele trænger til en kraftig modernisering.




Bestyrelsen giver Rune Andersen mandat til, at arbejde videre med projektet så vores
it-platforme bliver moderne og mere brugervenlige.
Der skal også købes et webhotel med mailadresser og domænenavne.

5. Queen Machine koncert, Vig Festival 2021, Lars Lilholt 2021



Hvis koncerten med Queen Machine fortsat skal afholdes til efteråret, skal der hurtigst
meldes en dato ud.



Om der fortsat vil være tro på, at der kan afholdes Vig Festival i 2021, afhænger meget
at den udmelding som kulturministeriet vil komme med omkring 01.03.2021.
Indtil videre arbejdes der videre på, at Festivalen kan afholdes i en eller anden form.





TM og JDH har været til møde med Vig Familie by og kræmmerne, og man er i gang
med at søge diverse godkendelser.
Bookeren for Lars Lilholt vil udarbejde 3 forslag til hvorledes en koncert eventuelt kan
afholdes, der tager højde for antal mennesker, samt om man skal sidde ned eller stå op
til koncerten.

6. De enkelte udvalgsrepræsentanter, E-sport.
















Fodbold v/ MA. Man forventer at alle hold starter op i næste uge.
Planer om at ungdomshold skal bydes velkommen med en sodavand.
Der skal ryddes op i boldrummet inden træningsopstart.
Per Stech har tilbudt at arrangere et trænerseminar for alle ungdomstrænerne,
det synes udvalget er en god idé, og har derfor takket ja tak.
Alle ungdomstrænerne fortsætter foreløbig trænergerningen foråret ud.

Håndbold v/ BVM. Træningen startes op udendørs i næste uge i henhold til
restriktioner.
Fodbold har tilbudt at kridte håndboldbane op og derudover skal beach banen
anvendes. JDH taler i den forbindelse med festivalen, om de vil sponsere nyt sand.

Boksning / Floorball v/ JK. Forsikringssagen omhandlende indbrud i bokselokalerne er
nu afsluttet, der er modtaget en check på 14.000 kr. fra forsikringsselskabet.
Udlejeren af bokselokalerne har indvilliget i at betale 8 nye vinduer der trænger til at
blive udskiftet.
Repræsentanter for kvinde mountainbike holdet har været på besøg for at se på
lokalerne. Dette med henblik på om de også kan bruge lokalerne og dermed udnytte
kapaciteten.
Der har været afholdt møde med Ældresagen, et øget samarbejde kan måske komme
på tale.




Så snart det igen bliver muligt at træne indendørs, skal der fokus på at få børn og unge
hurtigt i gang.
Man har søgt kommunens opstartspulje i forbindelse med Covid 19, og man har har
fået 2500 kr.
Badminton v/ JDH. Der er ikke længere et underudvalg. Ingen vil være tovholder på det,
og i stedet for vil badminton nu høre under Herrestrup initiativforening.

7. Generalforsamling 2021, vedtægter, valg m.m




Bestyrelsen drøftede emner til bestyrelsen som erstatning for dem som ikke ønsker
genvalg ved årets generalforsamling.
Vi håber, at generalforsamling fortsat kan afholdes til den planlagte dato 23.04.2021.

8. Åbent punkt for tilføjelser




Firmaet Novasol har henvendt sig og spørger om vi som forening vil være med til
anvise dem personer der har sommerhus i Odsherred og som gerne vil leje det ud.
Bestyrelsen besluttede at det ikke var et fokuspunkt, og vi afviser henvendelsen.

9. Nyt bestyrelsemøde



Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 17.03.2021

