Bestyrelsesmøde FKO mandag d. 17/1 2022
Referat
Mandag 17/1 2022

Tilstede : Jørn Hansen JH, Jørgen Knudsen JK, Maria Jacobsen MJ, Henriette Echwald HE,
Maibrit Leth ML, Daniel Allerup DA
Fraværende : Michael Aaqvist MMA,
Gæster:
Teams: Rune Andersen RA

1. Referat fra sidst

Godkendt – dog bemærkning : Mette er startet som ny bogholder i VM/FKO

2. Økonomi/regnskab Underskud er under forhandling – i alt ca. 7-800.000,- ( skyldes bla. VM )
Overskud i de forskellige afdelinger – skal de overføres til det enkelte udvalg ?
Regnskabet – hensættelser på: Kunstbanen ca. 1.100.000,Udviklingspuljen/idrætsprojekt ca. 1.000.000,Floorball – 10.000,- ( idrætsprojekt omk. DAI )
Håndbold – 70.000,Budget :
er stadig under udfærdigelse med de sidste rettelser, men budgettet ændre sig ikke ift.
udarbejdet materiale.
En plan er under udarbejdelse til udbredelse af underskud i ungdomsafdelingen i fodbold.
Overvejelser:
Er det ok at en afdeling går i minus (og hvor meget) eller går i 0
Kontingenter i afdelingerne :
fremtidigt skal der være en generel snak om kontingenter i de forskellige udvalg. Lige nu er der
stor divergens imellem de forskellige udvalgs kontingenter og er det ok. Hvilke udgifter har de
forskellige udvalg? Har det indflydelse på kontingentniveauet ?
Dette skal være et punkt på et fremtidigt bestyrelsesmøde.

3. Reklamer

4. Vig motion

Turistguiden synes vi er lidt skrappe fordi vi vil ha` reklamerne en uge før, så vi kan nå at pakke
til udkørsel. Vi søger et kompromis.
JH vil gerne have nye firmaer som vil have reklamer eller indlæg med i reklameuddelingen.
Jørn skriver oplæg til Facebook opslag til nye sponsorere/annoncører/firmaer til ”Turistguiden” /
indlæg. Rune sørger for tilpasning og at få det online.
Opdatering/status:
Aktivitetsudvalgspunkter :
Underskud ca. 500.000,1. ubemandet åbningstider – weekend kl.
Købt nye cykler – solgt de gamle cykler
12-20 og fredage kl. 18-20.
Budget tegner godt med et overskud
Svært at skaffe frivillige til
Er på udkig efter flere frivillige
weekendvagter 12-16. Har aftalt med
Vi skal have gang i aktivitetsudvalget i VM
hallen om adgang i hallen kl. 16-20.
Nedlukning fra d. 23/12-21 – 5/1-22
Holdene kører med reduceret antal deltagere
2. fremtidig kontingentstruktur – skal et
Åbent hus blev aflyst – vi skal finde ny dato
medlemskab kunne stilles i bero ??
Medlemstallet kører fint
3. sociale strategier – SoMe- skal
hjemmesiden løftes/køb af annoncer.
4. skal vi have åben hus i feb 2022 –
mulighed for flere medlemmer og måske
skærpe interessen for flere frivillige.
5. holdrum nr. 2 – hvad skal det bruges
til ? et fleksibelt rum/bløde hold ?
6. frivillighedsstrategi – vi skal bruge 10
frivillige mere + fitness-vejledereuddan.
”lønpakke” til frivillige.
7. kontrakter til instruktørerne
8. samarbejde med DGI/bevæg dig for
livet
9. samarbejde med de 4 øvrige
foreningsdrevne centre i Odsherred.
Næste møde d. 8. marts i VM.
10. planlægning af AU møder og valgmøde
til bestyrelsen.

5. Projekter

Kunstgræsbanen :
Det kører efter planen. Forventer start i april.
VKI:
Ingen bemærkninger
Helhedsplanen Vig skole: projektet hænger lidt i bremsen – venter på arkitekterne.
E-sport :
Maskiner er sat op og gjort klar til opstart. Peder laver oplæg til medierne. Der er styr på træner
+ hjælpetræner.
Peder og Jesper skal ordne:
Medlemskab – pris, varighed, holdnavn, aldersintervaller, træner/kontaktpersoner +
klargørelse/oprettelse på holdsport

6. Ny J-dag

Info: Festivalen overvejer stadig et arrangement omk. J-dag.

7. Lars Lilholt

Vi solgte 4 billetter ved julesalget. Forhandlinger omk. scenen. Møde tors. d. 27/1 omk.
planlægningen af kommende arrangement bla. med Vig familieby.
Stadig ledige opgaver som sidste år: JH sender arbejdsfordeling ud

8. De enkelte udvalg

Kajak:
Er i gang med vintertræning i svømmehallen. Jan – marts lørdag aften 19.00 – 21.00
Roskole : april-maj – ønsker flere tider i svømmehallen
Der laves facebook oplæg som Rune lægger online.
Annoncer to gange om året – vil gerne have flere annoncer- ok til ¼-siders annoncer.
Vil også gerne være med på skærmen i hallen – kommunen skal kontaktes om dette
Flydebro – uge 12 bliver broen samlet
Uge 16 bliver der sat pæle ned

Omk. d. 1. maj afholdes den store åbning af broen.
Kajak har leveret nogle datoer til FKO` årshjul – HE samler sammen fra andre afdelinger. Hun vil
gerne have det på mail med info omk. vigtige datoer i ift opstart/sæson.
Floorball:
Går godt med fint fremmøde (omk. 20 pers. Hver gang)
Tremandsturnering – d. 24/1 i Holbæk – 6 spillere deltager
Booket samme tid tors 19.00 - 21.00 til næste sæson
Fint regnskab med et lille overskud. 2022 budget med 25 betalende medlemmer af 400,VG har spurgt på et børnehold igen i år, som der er sagt ja til.

Boksning:
Børne-og ungehold starter i dag d. 17/1 2022 + ældresagen.
Ny fitnessboksinstruktør Kenn starter d. 24/1 – hold mandag og onsdag kl. 18.30-20.00
Mette starter løbe- og styrketræningshold. Hun har i den sidste måned kørt træning på
messenger.
Lille overskud i 2021 og stramt budget for 2022. Der må påregnes ekstra omkostninger til
varmeregninger + sårbarhed i forbindelse med covis-19 nedlukning.
Træner stopper i klubben – har ikke været aktiv i det sidste år.
Fokus på kontingent – udfordringer omk. holdsport og registrering
Rune vil gerne lave undervisning i brugen af holdsport – evt. på et bestyrelsesmøde
Håndbold:
Spillertilgang – derfor mangler vi trænere + hjælpende hænder/hjælpetrænere
Ungdom – frafald – et drengehold er trukket fra turnering
Arbejder på trænersiden – at finde nye/flere trænere
UV-stævne : hallen i nyk. med mørkelægning, uv-belysning
Fastelavn – for de små med tøndeslagning
Turneringen er i gang: senior 2 herrer-hold + 2 damehold
Første gang i lang tid med to herrer-hold
Charlotte fik tildelt æresmedlemsskab – mange positive kommentar
Fodbold:

Trænermøde : god tilgang på ungdomssiden – udfordringer på fordelingen af årgange
Maria stopper fra ungdomsudvalget af personlige årsager og naturligt generationsskifte.
Trænere på det yngste hold snakker om selv at lave en god fordeling af årgangene/børn
Fremadrettet – hvordan skal udvalget arbejde – måske bedre fordeling af opgaverne
Senior :
de er glade for den nye træner
Lille tilgang på seniorafdelingen, som måske giver anledning til et 3. hold.
Jørgen tilføjer at det ville være en god ide med en rundvisning i VM med trænere/spillere.
Muligvis en fodboldtur til Tyrkiet – det har i hvert fald været en tradition. JH foreslår måske en
anden destination.
Fodboldgolf:
Ingen tilbagemeldinger siden sidst – så det ligger pt stille.
Opgaven ligger hos MAA – skal kontakte Simon omk. et kontingent.
Rune: der er kun et medlem i fodboldgolf.
9. Åbent punkt

D. 2. feb. Revisorgården indflyvning i Ecomonic kl. 15.00 – meld tilbage hvis I er interesseret i at
deltage i arrangementet.
Folkoplysningsudvalget : nyt udvalg med ny struktur med større foreningsinddragelse –
lokaletilskud + aktivitetstilskud - Jesper K Jacobsen har accepteret en plads i udvalget.

10. Dato for nyt
bestyrelsesmøde
11. Eventuelt

Rune mangler facebookoplæg – opfordre til flere oplæg/mere materiale
D. 28/2 kl. 17.00 på VF kontoret
Mette den nye bogholder skal have flere kontaktdata fra de forskellige afdelinger: hvem er
kontaktpersoner og hvem godkender regninger/bilag
Kommende bestyrelsesmøder – hvilke beløb skal der vurderes/diskuteres på mødet –
karakter/størrelsesorden.

