
Referat af bestyrelsesmøde i FK Odsherred 

 

Dato: 15.06.2021 kl. 17.30 

Sted: Mødelokale i Vig Hallen 

 

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 14.04.2021 og dagens dagsorden 

 

 Referatet fra sidste bestyrelsesmøde d. 14.04.2021 og dagens dagsorden blev 

godkendt. 

 

 

2. Økonomi 2021 

 

 Budgettet for 2021 ser fornuftigt ud, dog skal medlemstilskuddet fordeles 

på de enkelte aktivitetsudvalg. Der vil desuden ske lidt omposteringer. 

 

 

3. Vig Motion nu og fremover 

 

 Daglig leder af Vig Motion Susanne Ankjær Klavsen er sagt op med gældende 

opsigelsesperiode. Ændringerne i den daglige ledelse sker på baggrund af den 

økonomiske situation i motionscentret samt at bestyrelsen for FK Odsherred ønsker at 

drive Vig Motion mere foreningsorienteret fremfor kommercielt 

 Der skal dermed findes flere frivillige der skal drive centret. 

 Den nye bestyrelse som vælges på generalforsamlingen d. 20.06.2021 skal 

opstille principperne for hvorledes motionscentret fremover skal drives og der skal 

desuden udarbejdes en arbejdsgruppe der skal arbejde med implementeringen. 

 

 



 

4. Projekter: Kunstgræsbanen. VKI 

 

 Kunstgræsudvalget afholder snarest møde, og tager drøftelse med byggerådgiver, 

om hvilken entreprenør der skal vælges til anlæggelse af kunstgræsbanen. 

 

 Bestyrelsen for VKI har været til indledende møde ned kommunen, hvorledes de og 

bestyrelsen ser at Vig Hallen kan drives af foreningen. 

 Nyt møde er i september 2021. 

 Når der er noget mere konkret indkalder VKI, foreningerne til orienterende møde. 

 

 

5. Festivalen. Lars Lilholt 14.08.2021 

 

 Selve Vig Festivalen 2021 er aflyst, men erstatningen ” mens vi´g venter kører 

planmæssigt. Billetsalget skal i de kommende uges promoveres yderligere på diverse 

sociale medier. 

 

 Der har været afholdt møde med Vig kræmmerne ang. årets Lars Lilholt koncert d. 

14.08.2021. Billetprisen forventes at blive 300 kr. og billetsalget sættes snart i gang. 

 De enkelte aktivitetsudvalg skal indkaldes til møde ang. arbejdsopgaver. 

 

 

6. Generalforsamling 25.06.2021 Vedtægter, regnskab m.m. 

 

 Regnskabet er færdigt fra revisor og er underskrevet af bestyrelsens medlemmer. 

 Forslag til vedtægtsændring vedr. § 8 blev godkendt af bestyrelsen og skal nu 

forelægges på generalforsamlingen. 

 Bestyrelsen vil på generalforsamlingen foreslå følgende personer: 

 

Som ny formand foreslår vi nuværende næstformand Jørn Dyhrberg Hansen 

Som ny næstformand foreslår vi Jørgen Knudsen 

 

 

7. De enkelte udvalgsrepræsentanter, E-sport, henvendelsen fra LOF 

 

 Fodbold v/MA. Inddrivelse af kontingent for herresenior går godt, meget få mangler at 

indbetale deres kontingent. 

 Trænere for næste sæson er næsten helt på plads. 

 Nyt initiativ, startet pigehold op og foreløbig ca. 10 personer, tegner spændende. 

 På næste lørdag d. 19.06.2021 afholdes der afslutning for herresenior og u19. 

 Afslutningsfest for ungdom afholdes d. 09.10.2021 indendørs i Vig Hallen. 

 

 Boksning / Floorball v/JK. Der trænes nu Floorball på torsdage kl. 19-21 indendørs        

i Vig hallen. Der er ca. 12 personer til hver træning. 

 Boksning har modtaget 15.000 kr. fra DAI, som skal bruges til noget for psykisk 

sårbare. 

 



 Motionscentret v/TM. Flere medlemmer er kommet tilbage efter nedlukningen i 

forbindelse med Covid 19 situationen. 

 Det kniber med tilmeldinger på flere hold. 

 

Mountain Bike, kvinder v/ML. Der cykles om søndagen og det er stort set de samme 

der møder om. Der holdes pause hen over sommeren og starter der efter op igen. 

 

 Håndbold v/BVM. Meddelelse fra Lone Nielsen fra håndboldudvalget angående 

konfirmationsgaver til alle foreningens medlemmer fremover. Man har i flere år givet et 

håndklæde til konfirmanderne. Beholdningen af håndklæder er snart slut, det skal 

dermed besluttes om foreningen fremover stadig skal give gave, og om det stadig være 

håndklæde med foreningens logo på. 

Denne beslutning videregives til den kommende nye bestyrelse. 

 

 Kajak v/JDH. God søgning til aktiviteten. Det går fint med at indsamle midler til ny 

flydebro. 

 

 E-sport. MA og Peder Jørgensen fra fodboldudvalget skal afholde møde med 

foreningskonsulent fra DGI, hvorledes det bedst kan startes op. 

 

 Bestyrelsen beslutter at afvise henvendelsen fra LOF omhandlende livsstilændring for 

en gruppe borgere, begrundelse; vi er i forvejen med i et andet projekt ” aktive 

fællesskaber ” som er meget lig med dette projekt. 

 

 

8. Åbent punkt for tilføjelser. 

 

 Drøftelse af emner/debatter på årets folkemøde d. 28.08.2021. Der er bl.a. debatter om 

sundhed og et emne om Odsherred kommune skal have en idrætspolitik. 

 

9. Nyt bestyrelsesmøde 

 

 Der besluttes ikke en dato, det er op til den kommende bestyrelse efter afholdelse af 

generalforsamlingen. 

 


