Referat fra FKO-bestyrelsesmøde
onsdag d. 27/10-21 kl. 17.00

Dagsorden
1. godkendelse af
referat 7/9-21
2. økonomi

Tilstede : Jørn, Jørgen, Michael, Henriette, Daniel, Rune og
Maibrit
Fraværende : Maria

Referat godkendt med små bemærkninger. Henriette pointerede, at arrangementet på Anneberg i efterårsferien, ikke er
den eneste mulighed for samarbejde med FKO/foreningslivet og området omk. Anneberg
Økonomi :
Yvonne mangler nogle kontingent indbetalinger
Regnskabet + budget ser fint ud.
Der er oprettet en konto til E-sport.
Yvonne spørger til opkrævning for udkørsel af reklamer – hvem gør det ?
Fakturering af reklamer og telt – hvem gør det ? Jørn handler på det.
Træningslejr og andre store arrangementer – generelt skal sådanne arrangementer drøftes/ besluttes /afvises på
bestyrelsesmøderne.
Budgetfase i alle afdelinger skal færdiggøres snart – skal være færdige til gennemgang medio november.
Maria sender regnskab samt budgetskema ud til alle afdelinger. Bliver sendt til de respektive afdelingsrep. hurtigst
muligt, således at budgetoplægget kan færdiggøres medio/ultimo november.

5. Vig motion

Motionscenter :
Der er oprettet et aktivitetsudvalg som har afholdt en del møder. Frivillige kræfter har været med til at rydde op i
medlemssystemet og danne et overblik af nuværende medlemmer og systemet.
Jørgen fremlægger et fremtidigt budget/udviklingsplan for VM.
Løs snak om hvordan vi får engageret vores øvrige medlemmer i VM : kajak, fodbold, håndbold eller andre.
Henriette og Jørn deltager ved kajakklubbens medlemsmøde.
Henriette og Jørgen vil fremlægge det til næste medlemsmøde i kajak d. 10. nov.
Michael tager punktet med til trænermøde i fodboldafdelingen.

6. projekter /
kunststofbanen

Kunststofbanen :
Projektet ligger pt stille.
Den mangler kun at få lagt græs. De resterende materialer er strandet i Holland.
Økonomien er ved at være på plads fra VF-fonden og kommunen.
Ekstra regninger på nogle fundamenter.
Der skal laves et oplæg fra fodboldafd. ang. udstyr til banen og der skal søges fonde til dette.
Der skal projekteres vedligeholdelsesplan.
Der skal findes frivillige til vedligeholdelsesarbejdet omk. kunstbanen.
Græsset skal lægges senest april.
E-sport :
Peder præsenterede projektet omk. E-sport indtil videre.
Der skal findes en ansvarlig træner, som også skal have medbestemmelse på kommende udstyr.
Der er fundet to unge hjælpetrænere.
Der satses på 25-50 medlemmer det første år med et kontingent til 450,- pr. halvår.
I sammen råd med DGI skal der oprettes 10 stationer. Der kan søges et godt tilskud hos DGI når afdelingen er etableret
(ca. 30.000,-)
Der udover er der sponsoreraftaler ca. 10.000,Der er indhentet tilbud på udstyr fra lokal og udenbys leverandør. Der skal udarbejdes et endeligt budget til næste
møde.
Der er ingen licenser.

7.

Queen Machine :
Vi mangler pt tre hjælpere til arrangementet. Tre hjælpere til fredag til opstilling + nedtagning af scenen.
Jørn beklager lidt at ikke flere har henvendt sig eller budt ind.
Udfordringer med sikkerhed omk. afholdelse af selve koncerten – udstyret vejer for meget til at kunne stå på gulvet.
Tre scenarier : afholdelse i egen hal, en anden hal eller at aflyse.
Der er solgt 650 billetter, så arrangementet hænger sammen

8.

Lars Lilholt:
Økonomien ser ok ud, men regner med at arrangementet bliver bedre til næste år.

9.

Håndbold :
God tilgang på ungdom + senior.
Afholdt håndboldens dag med fin tilslutning.
Halloween-stævne lørdag d. 30/10.
Seniorfest er afholdt med succes.
Reklamer er kørt ud.
Jørn vil gerne have turneringsplanerne mere offentligt – mere tilgængeligt/synlige.
Michael spørger ind til et fællesmøde mellem håndbold og fodbold - Rune er modtagelig for en invitation.
Fodbold :
Italiensturen gik godt. Det gav et godt sammenhold på tværs af årgangene.
Ungdom afslutter snart.
Indendørs starter i kommende uge ( dog ikke i uge 44 pga. koncert ) - vi skal selv sætte bander op ?
Trænerne er på plads til foråret.
Ca. 100.000,- til kunstbanen.
Fodbold crolf Julefrokost – five a side – 1. weekend i December.
Kontingentindbetaling er vi godt med.
Ny træner – Kim Rasmussen (fysioterapeut) til seniorholdet.
Kajak :
Sæsonen er slut
Afdelingen har et overskud på 68.000,- det er rigtig flot. De har ingen udgifter til lønninger/instruktørudgifter.
Modtaget 20.000,- yderligere til flydebroen – er i gang med at finde frem til den endelige bro/udformning
Medlemsmøde d. 10. nov.
Jørgen og Henriette fremlægger bla. muligheden for træning/engagement i VM til mødet.
Boksning :
Samarbejde med en tilflytter – nyt kampsportshold til næste år
To nye trænere til cross-fit hold – der arbejdes på et kontingentniveau
Der arbejdes på lidt omrokering i bokseklubben med indretning og udnyttelse af lokalerne.

Ungdomsholdene får 4 nye sandsække via sponsorer.
10. åbent punkt

Festivalen :
Festivalens leder er blevet afskediget i sammen råd med personen selv. Han er blevet fritstillet.
Bestyrelsen arbejder med flere forskellige strategier for fremtidige festivaler.
Programudvalget arbejder med et nyt program til sommerens festival – det er jubilæumsår.

11. dato for nyt
bestyrelsesmøde

Ny dato for møde : onsdag d. 8. dec kl. 17.00 med bespisning
Ny mødedato d. 13/12 kl. 17.00.

12. eventuelt

På vegne af Jørn er det ærgerligt at folk ikke kan deltage fuld tid af mødet.
Bemærkning : Jørn ønsker at vi fremadrettet prioritere at være tilstede ved vores møder i fuld mødetid.

