
Referat af bestyrelsesmøde i FK Odsherred 

 

Dato: 14.04.2021 kl. 17.00 

Sted: Privat Maria 

 

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 17.03.2021 og dagens dagsorden 

 

 Referatet fra sidste bestyrelsesmøde d. 17.03.2021 og dagens dagsorden blev 

godkendt. 

 

 

2. Økonomi 2021 og budget 

 

 Årsregnskabet er nu færdigt og sendes til revisor. Ingen ændringer under budget siden 

sidste bestyrelsesmøde. 

 

 

3. Vig motion nu og fremover. Leasingaftale 

 

 Økonomien og situationen i Vig motion blev drøftet intens af bestyrelsen, der er ingen 

tvivl om, at der skal gøres noget aktivt, for at forsøge at vende den negative 

økonomiske udvikling. Bestyrelsen vil I den kommende tid, have særlig fokus på dette.  

 Bestyrelsen mener også, at den daglige ledelse af centret skal være mere administrativ 

og mere proaktiv i fremtiden. 

 Den nuværende leasingaftale af motionscentret cykler udløber snart. Aftalen skal enten 

fornyes eller cyklerne skal frikøbes som ejendom. 

 Fordele og ulemper blev drøftet, der indhentes tilbud på forlængelse af leasingaftalen. 

 



 

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

 

 Der har været afholdt møde med bygge og anlægsfonden vedr. projektet omkring Vig 

Skole, og der skal udarbejdes en projektbeskrivelse af hele projektet. 

 Efterfølgende finder man ud om projektet kan komme i betragtning til tilskud fra fonden. 

 Arkitektfirmaet Keingart er foreløbig sat lidt i bero. 

 Kunstgræsbanen. Kultur & fritidsudvalget i kommunen har godkendt klubbernes 

indstilling / plan af, hvor de 2 fremtidige kunstgræsbaner skal anlægges. 

 Der er dog den forskel, at klubberne selv skal stå for anlæggelse og dermed selv skal 

være byggeherre af banerne. Klubberne havde ellers ønsket at kommunen skulle være 

byggeherre, men på grund af momsreglerne ville kommunen ikke. 
 

 Sagen med kommunen er løst, og vi accepterer kommunens afgørelse. 
 

 VKI. Der har været afholdt møde, og man har aftalt at der skal udarbejdes et oplæg til 

kommunen, hvorledes bestyrelsen ser, at man kunne sammensætte en aftale vedr. drift 

af Vig hallen. 
 

 Om situationen med Covid 19 i samfundet er der ikke så meget nyt, dog ser det ud til at 

lysne lidt. Vi håber på, at det går den rigtige vej. 
 

 

5. Q.M 05.11.2021. Festivalen 2021. Lars Lilholt 30.07.2021 

 

 Vi håber stadig at kunne afholde Queen Machine koncerten d. 05.11.2021. 

 

 Vig Festival 2021. Festivalen afventer myndighedernes udmelding om restriktioner ved 

afholdelse af større arrangementer som f.eks. festivaler. Efter det vil man tage stilling til 

om der skal afholdes festival i 2021.  

 Festivalen har afholdt teambuilding dag for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorerne. 

 

 Lars Lilholt 2021. TM & JDH har holdt møde med Vig kræmmerne, man afventer lige 

som Festivalen, myndighedernes udmelding, inden man vil vurdere om koncerten med 

Lars Lilholt skal afholdes. 

 

 

6. Generalforsamling 28.05.2021. Vedtægter, valg m.m 

 

 Årets generalforsamling rykkes til afholdelse d. 28.05.2021. 

 Bestyrelsen indstiller JDH, som ny formand, samt JK som ny næstformand. 

 På grund af dette skal de nuværende vedtægter ændres, således at JDH som 

nuværende næstformand godt kan vælges som ny formand. 

 TM tager sig af vedtægtsændringerne. 

 

 



7. De enkelte udvalgsrepræsentanter, E-sport 

 

 Fodbold v/MA. Der er turneringsstart i den kommende weekend for senior & U19. 

 Der har været møde i fodboldudvalget hvor arbejdsopgaver for kommende sæson er 

fordelt mellem udvalgets medlemmer. 

 Årets 1. reklamekørsel er ikke forløbet tilfredsstillende, det skal der evalueres på. 

 Kampbanen i Vig lukkes de næste 14 dage for at ” spare ” den. 

 MJ & MA har været til møde med Berit Toftedal Jørgensen, om hun kunne være 

interesseret i drive pølsevognen / kiosk ved hjemmekampe. Det tænker hun over. 

 Man håber, at der kan afholdes DBU trænerkursus i Asnæs i Maj. 

 Der er desværre en del kontingent restancer, det skal der nu rettes op på. 

 Man er i gang med at finde trænere til den kommende sæson. 

 Foldboldgolf v/MA. Der har været afholdt møde med Simon som er initiativtager, om 

hvorledes det skal køres. Foreløbig bliver kontingentet 600 kr. for en sæson. 

 

 Kajak v/JDH. Flydebroen er desværre i noget dårligere stand end forventet, nu skønnes 

udgifterne ved renovation / udskiftningen at beløbe sig til ca. 190.000 kr. 

 Den sættes op i den nuværende stand, og man håber på at den kan holde denne 

sæson. 

 

Håndbold v/BVM. Det er lykkedes for håndboldudvalget, at for ansat en herre senior 

træner til den kommende sæson. 

 

 Boksning / Floorball v/JK. Der er fortsat pæn tilslutning til udendørs floorball, 

man forventer snart at kunne spille indendørs. 

 Man håber på, at kunne starte indendørs boksetræning for ungdom d. 21.04 

 Været afholdt møde med udlejer af bokselokalerne, der bliver skiftet flere vinduer end 

det man oprindeligt havde ønsket. 

 Der er sendt ansøgning til DIF og DGI´s udviklingspulje. 

 

 E-Sport v/MJ Man ansøger Lions i Nykøbing Sj. om hjælp til nye Gamer stole. 

 

 

8. Åbent punkt for tilføjelser 

 

 ” Aktive fællesskaber ” Der har været afholdt Teamsmøde med kommunen og andre 

interessenter. ” Aktive fællesskaber ” handler om at få folk i gang med idræt, ofte efter 

en periode med sygdom men også hvordan de skal fastholdes i motionen, til gavn for 

dem selv, deres opgivelser og samfundet generelt. 

 

9. Næste bestyrelsesmøde er torsdag d. 20.05.2021 Kl. 17.00 på Vig Festivalens kontor. 

 

 


