
Bestyrelsesmøde FK-Odsherred 

Referat : onsdag d. 7. juli 2021 kl. 17.00 Tilstede : Jørn Hansen JH, Jørgen Knudsen JK, Maria 
Jacobsen MJ, Henriette Echwald HE, Rune Andersen RA, 
Michael Aaqvist MAA, Maibrit Leth ML 
 
Fraværende : Daniel Allerup DA 
Gæster: Charlotte DGI repræsentant,Susanne fra Vig motion 

 

1. Formanden har ordet / 
rollefordeling i bestyrelsen 

 
Formand         : Jørn Hansen 
Næstfrmand   : Jørgen Knudsen 
Økonomisk ansvarlig : Maria Jakobsen  ( Fodbold ) 
Bestyrelsesmedlem : Rune Andersen  ( håndbold ) 
Bestyrelsesmedlem/sekretær : Maibrit Leth  ( Vig motion, MBT ) 
Bestyrelsesmedlem : Daniel Allerup  ( boksning ) 
Bestyrelsesmedlem : Michael Aaqvist  ( E-sport, fodboldgolf ) 
Suppleant       : Henriette Echwald  ( kajak ) 
 

2. referat fra d. 15.06.2021 Godkendt / ligger på hjemmesiden 
Kommentar til dagsorden : pkt. 10 er et beslutningsdygtigt punkt 
                                           pkt. 12 er kun eventuelt og ikke muligt for beslutninger 
 

3. opfølgning på 
generalforsamlingen 

JH synes at vi har fået en god og bred bestyrelse, som samler FK-Odsherred mere end 
tidligere. 
 

4. økonomi  Bekymring for vores to økonomi-piger. De gør et stort stykke arbejde, som vi skal huske 
at værdsætte.  
Enighed om at invitere pigerne til et bestyrelsesmøde ml. d. 10. – 15. i hver mdr. 
De kan evt. starte, så de ikke skal deltage i hele mødet. 
Vi vil gerne anerkende deres indsats – JH sørger for dette 
Forslag om medarbejder signatur. 
Undrende spørgsmål ang. udgifter til cafeén – ingen ved det ? 
 



5. Vig Motion nu og frem Charlotte – rep. fra DGI fremlagde et meget gennemarbejdet og interessant oplæg  
omk. foreningsbaseret fitnesscenter. 
Efter oplæg var der gruppearb. omk. oplægget og ønsker/tanker om vores eget center. 
 

6. Projekter : 
Kunstgræsbane, VKI 

Kunstgræsbanen : der er indgået aftaler med entreprenør  
 
VKI : der er repræsentantskabsmøde ( generalforsamling ) i brugerrådet d. 17.08.2021   
i Hallen kl. 19.00. 
Jørgen Preuss ( Vig familieby ) er på valg 
Jette Nissen ( Vig gymnastikfore. ) er på valg 
Jørn opfordre til at alle deltager ved mødet. 
 
 

7. Festivalen ( Vig Venter ) P.t solgt 2600 billetter ( over nulpunkt ) 
Der bliver solgt billetter ved ”døren” 
 
 

8. Lars Lilholt 14.08.21 
opgaveliste 

JH fremlægger plan for opgaver ved Lars Lilholt koncerten 
Opfordring til udvalgene, at de tjekker op på deres hjælpere. 
Der mangler et hold til plakat/banner opsætning  -  Ove Toft + JH kontakter Torben 
Møller 
SoMe – Louise 
Sceneholdet ( fodbold )har udfordringer, da de også har et andet arrangement bla. 
cykelløb + opstart af kampe. 
Der mangler hjælpere til sceneopsætning  
Pladsvagterne mangler hjælpere – JK kan muligvis skaffe 6 hjælpere 
Parkering arbejder på parkeringshjælpere 
Oprydning søndag morgen – MJ skal finde hjælpere til denne opgave 
Pølse + kaffe udgår 
Nulpunktsomsætning ved ca. 800 billetter 
JH indkalder til opfølgningsmøde i slutn. af juli. 
 
 
 



9. Udvalgene, E-sport Fodbold –  
Hjælpe ved cykelløb d. 17.08.21 
Der har desværre været bølle-kørsel på fodboldbanen, men MAA har taget affære. 
Samarbejde med DBU ang. pigefodbold   :  01.09.21 Pigeraket 
                                                                      samarbejde med Vig skole ( Rasmus ) 
Turneringsprogram start 17.08.21 
MAA ønsker vejledning i Facebook og brugen af mediet.  
MJ er ved at udarbejde en hjælperhåndbog til nye trænere 
 
Kajak –  
har modtaget yderligere 20.000,- til deres nye bro 
 
Håndbold –  
Senior har trænet frem til nu ( start juli ) 
Damerne træner stadig 
Ny træner til herrer senior – Morten Larsen 
Arrangementer : skolens dag + håndboldens dag + evt. noget Halloween 
Klubaften/event  : Sprotigan fra Høng kommer og sælger sportstøj 
 
Floorball –  
Kører videre sommer over – hver torsdag kl. 19.00 
Holdet er tilmeldt nogle turneringer 
Der er søgt haltider til vinter – tirsdag kl. 13.30 – 15.30 
 
Bokseklubben – 
Sidste træning onsdag d. 07.07.21  
Jørgen er blevet kontaktet ang. en klokke – den er nu leveret videre 
Ældresagen forbereder nye hold til vintersæsonen. 
MJ vil gerne have de ældre registret i holdsport – RA opretter et hold til dem 
JK har kontaktet DAI ang. tilskud til psykisk sårbare og har modtaget 15.000,- som ikke 
er mærket endnu. 
 
E-sport –  
Ligger p.t lidt stille  ( Paw fra floorball kan noget med E-sport ) 



10.   Åbent punkt RA vil gerne ændre vores Facebook-side. Han hjælper med oprettelse af Facebook-
sider til hvert udvalg og guider ang. oprettelse samt tilknytning af tilhørende grupper. 
Hver afdeling skal have deres egen side – siden skal indeholde aktuelle oplysninger/de 
gode historier om de forskellige aktiviteter der foregår i afdelingen. 
RA bliver administrator.  

11.   Nyt FOU møde Nye mødedatoer : mandag d. 09.08.2120 på VF-kontoret kl. 17.00 
                              tirsdag d. 07.09.2120 på VF-kontoret kl. 17.00 
                              onsdag d. 06.10.2120 på VF-kontoret kl. 17.00 

12.   Evt.  Intet til eventuelt 
 
 

 

 


