Referat af bestyrelsesmøde i FK Odsherred

Dato: 17.03.2021 kl. 17.00
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 25.02.2021 og dagens dagsorden


Referatet fra sidste bestyrelsesmøde d. 25.02.2021 og dagens dagsorden blev
godkendt.

2. Økonomi 2021 og budget


Der er ikke sket noget nævneværdigt siden sidste bestyrelsesmøde.

3. Vig Motion nu og fremover. Leasingaftale








TM, JDH og ML har holdt flere møder med den daglige ledelse af Vig Motion.
Der skal udarbejdes jobbeskrivelser for de fastansatte i Motionscentret, baggrunden for
dette er primært økonomien i Motionscentret og dermed foreningens samlede økonomi.
Hvad er der gået galt, siden det ikke er lykkedes at fastholde de frivillige hjælpere som
der tidligere var i Vig Motion.
Vi skal som forening være bedre til at udnytte de fordele, der er ved at have sit eget
motionscenter, et stort ønske er dermed at få det ” mere med i foreningen ” – måske
drives mere foreningsmæssigt fremfor firmamæssigt.
Leasingaftale på spinningcykler står snart til udløb.




Enten skal cyklerne frigives ved køb, eller også skal der laves en ny leasningaftale.
Det besluttes at cyklerne skal gennemgås inden man tager en beslutning, det afhænger
af cyklernes stand, hvad der er det mest fornuftige at gøre.

4. Projekter: Vig Skole. Kunstgræsbanen. Kommunen. VKI. Covid 19. Telt.



Der har været afholdt møde med bygge og anlægsfonden omkring projektet ved Vig
Skole. Der er møde i næste uge d. 23.03.2021 for interessenterne i projektet.



Kunstgræsbanen: Sagsfremstillingen om, hvor de fremtidige kunstgræsbaner skal ligge
i Odsherred er med på næste kulturudvalgsmøde d. 13.04.2021.
Som den nuværende plan ser ud, hvor vi som forening selv ville lægge nogle penge i
banen i Vig, kan kommunen ikke få momsen refunderet og de vil derfor ikke være
bygherre ved anlæggelse af banen.
Vi afventer sagsfremstillingen/ beslutningen på kulturudvalgsmødet d. 13.04.2021,
alternativ opretter vi en ny forening der står for anlæggelse samt drift af banen.







Vi deltager som forening i mødet i næste uge med kommunen om ” aktive fællesskaber,
på mødet deltager TM, JK og ML.



VKI: Det seneste planlagte bestyrelsesmøde blev aflyst, det afholdes i næste måned.



Covid 19. Vi følger fortsat myndighedernes restriktioner vedr. genåbning af sportslige
aktiviteter.



Udlejning af foreningens telt: Den nuværende certificering udløber snart. Hvis vi som
forening fortsat skal udleje teltet skal teltet først have en recertificering. Det forventes
prismæssigt at koste ca. 5.000 kr, og bestyrelsen beslutter at det vil vi godt bekoste.

5. Q.M koncert 05.11.2021. Festivalen. Lars Lilholt koncert 30.07.2021.


Den planlagte koncert med Queen Machine rykkes til 05.11.2021.



Planlægningen med afholdes af Vig Festival 2021 går stille og roligt. Der er ikke meldt
noget konkret ud fra kulturministeriet om der kan afholdes Vig Festival 2021.
Der er meldt ud, at man forsigtigt kan arbejde hen i mod at den kan afholdes, så lige nu
går overvejelserne ikke på om den kan afholdes, men mere på, under hvilke rammer
det kan ske.





Koncert med Lars Lilholdt 30.07.2021. Vi afventer fortsat udviklingen i Covid 19 i
samfundet samt udmelding om hvorledes et sådant arrangement må og kan afholdes.

6. Generalforsamling d. 23.04.2021, vedtægter, valg m.m.






Vi håber fortsat at kunne afholde årets generalforsamling d. 23.04.2021, men grundet
de nuværende restriktioner, herunder forsamlingsforbuddet kan en udsættelse bestemt
komme på tale.
Da bestyrelsen indstiller den nuværende næstformand JDH som formandskandidat,
skal de nuværende vedtægter muligvis ændres lidt.
MJ vil arbejde på forslag til ændring af vedtægter.

7. De enkelte udvalgsrepræsentanter, E-sport.










Boksning / Floorball v/ JK. Floorball spilles nu udendørs på banen ved Nr. Asmindrup
Friskole. Det fungerer fint og der er god tilslutning.
Bokseafdelingen har haft besøg af udviklingschefen for Dansk Bokseforbund.

Fodbold v/ MA. Fodbolden er kommet godt i gang med alle hold. Man forventer at
tilmelde 3 seniorhold og 1 U 19 hold.
Der planlægges at der skal afholdes trænermøde med alle trænere.
Så snart banernes tilstand tillader det, skal banerne rives af kommunes og de løse
grene fra nedklipningen af træerne skal fjernes.
I næste uge går fodboldafdelingen i gang med reklameuddelingen.
TM og MJ skal afholde møde med en person om drift af kiosk/pølsevogn.
Der skal afholdes møde omkring de fremtidige aktiviteter vedr. fodboldgolf. Foreningen
mangler et konkret udspil til planer omkring samarbejde samt om det overhovedet
stadigt er aktuelt.



Håndbold v/ BVM. Selv om håndbold primært er en indendørs sport, forsøger man at
holde alle håndboldklubbens medlemmer i gang ved at tilbyde forskellige sportslige og
sociale aktiviteter. Senior med damer og mænd træner nu sammen.



Kajak v/ JDH. Man har et ønske om anlæggelse af en ny flydebro og mangler i den
forbindelse ca. 20 – 25.000 kr. Kan de ansøge foreningen dette beløb som et lån ?
Vi beslutter at de må sende en ansøgning og kigger velvilligt på det.



Mountainbike / kontingent. Kort drøftelse af, hvad vi som forening kan tilbyde for at vi
med rette kan tillade os at opkræve kontingent. Evt. diverse kurser, foredrag?



E-sport. Lokalet som vi tidligere har fået anvist af kommunen på Grundtvigskolen, er
ikke den mest optimale løsning, bla. er Grundtvigskolen nu sat til salg.
Vi har i stedet fået anvist et nyt lokale i det tidligere organisationshus i Nykøbing Sj. Det
er fint lokale og der skal nu undersøges hvordan internet forholdene er på stedet.



8. Nyt bestyrelsesmøde


Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 14.04.2021 Kl. 17.00

