
Bestyrelsesmøde FKO onsdag d. 2/3 2022 

Referat  
Onsdag 2/3 2022  
 
 
 

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

 

1. Referat fra sidst 
 

Godkendt  
 
 

2. Økonomi/regnskab 
 
 
 

Regnskabet er afleveret til Yvonne. Jørn har gennemgået alle bilag/regnskaber. 
Som forventeligt er der et stort underskud. 
Der mangler et kvartalsregnskab fra Yvonne. 
Regnskabet omk. udlejning af teltet er mangelfuldt. Der skal findes en som kan udskrive og stå 
for regninger/bilag af leje. 
Henriette vil gerne udforme en formular til udlejning af teltet. 
 
Budget : 
Alle har fået de hensættelser som udvalgene har bedt om.  
 
 

3. Reklamer 
udbringning 2022 

Fodbold har fået nyt sted til at pakke ”Vig Taxi”. Samme niveau som sidste år. 
 
Fodbold er en del af Tour de France arrangementet, skal reklamen derom med ud med 
håndboldens reklamer ? 
 
Jørn spørg om vi skal lave et Facebook opslag omk. vores reklameudbringning?  
 
 
 
 



4. Vig motion Opdatering/status: 
 
Frivilligt møde med god deltagelse/god 
stemning. 
Mette er under afklaring, hvilket betyder, at 
hun forlænges 13 uger. Hun er i centeret 
tirsdag og torsdag(   tidsramme  ) 
Rengøringsdame Hanne flexjobber. 
Åbent hus søndag d. 6. marts kl. 10.00–14.00 
Jessie koordinerer trænere/ugeplan. 
Annisette styrer vagtplan. 
Vi mangler nogle flere frivillige. 
Vi har fået 35 nye medlemmer, i alt ca. 540 
medlemmer. 
 
Møde med de øvrige fitness centre 
 
Strategiplaner: sponsorater, SoMe,  
 
Ubemandede tider 
Flere lokale bike-event 
Investeringer/vedligehold  
 

Aktivitetsudvalgspunkter: 
 
Aktivitetsmøde torsdag d. 24. feb. besluttede 
vi at ændre kontingent/ medlemskaber, 
således at det er mere overskueligt. 
 
Rune spørg ind til pris for øvrige medlemmer 
fra de andre foreninger: 150,- pr. mdr. 
 

5. Projekter  Kunstgræsbanen : 
Møde tirsdag d. 1. marts omk. den sidste finish. 
Sidste uge i april bliver der lagt græs på. Ellers er det de sidste finjusteringer der mangler. 
Mål/spillerbokse bliver leveret i uge 18. 
 
VKI: 
Intet nyt 
 
Helhedsplanen Vig skole:  
Præsentation for ny plan omk. skole/hallen. Arkitekterne færdiggøre nu projektet. Derefter skal 
der søges midler/fonde til projektet. 



E-sport :  
Er startet godt op. Ikke så mange medlemmer endnu. 
To træningsaftner, gode lokaler/rammer. 
Godt besøg ved indvielse. 
Der mangler lidt bedre annoncering omk. opstart.  
Der skal findes en ny ansvarshavende for E-sport administrationen/kontaktperson og 
opgaverne skal fordeles på flere, nye som nuværende trænere. 
 

6. Ny J-dag Festivalen vil gerne facilitere en J-dag i samarbejde med andre i byen f.eks SuperBrugsen 
eller andre. Stadigvæk i hallen i Vig. 
 

7. Lars Lilholt Møde i næste uge( 10 ) Det besluttes at der sælges billetter/annoncering inden for nærmeste 
fremtid. 
Afdelingerne må meget gerne tænke på om de evt. kan skaffe hjælpere til kommende 
koncert/arrangement. 
 
Jørn efterspørger stadig efter hjælpere til campingområdet til festivalen.  
 

8. De enkelte udvalg Kajak: 
 
Er i gang i svømmehallen  
Roskole -  
Tovholdermøde – nævnte problematikken omk. hjælpere til Festivalen/Lars Lilholt 
Vi mangler instruktører. 
Planlægning af ture over sommeren er på plads. 
Vores sikkerhedsregler er revideret og ajourført og godkendt 
Flydebroen – de sidste dele kommer i uge 12. Frivillige samler den i en lokal hal, sættes op i 
uge 16. 
Tour de France vil vi gerne finde på en event sammen med Nostro/Pizzaria. 
 
Floorball: 
Tider om torsdag er genbestilt 
Stor tilgang udfordrer lidt strukturen omk. afvikling. 
Boksning: 



Et godt besøgt ungdomshold – vi vil gerne lave nogle sociale arrangementer med dem. 
Informationsmøde wing sung ( selvforsvar )– 4 deltagere – håber der kommer flere                                
Resten kører fint. 
Holdsport er en tung post. De får p.t sedler med hjem indtil vi får registret dem. 
 
 
Fodbold: 
Sommerlandcup:   
Pigecup 21. maj 
                                 
Drengecup 11-12. juni 
8000,- pr. dag. 10.000,- til toiletter. 5000,- fragt af mål. 2 kampledere kurser , bolde til alle 
baner, 100 billetter til Sommeland + kiosksalg. 
Sponsoraftale med Sommerland skal forhandles i forbindelse med Sommerland-cup. 
 
Ungdomsudvalget står for cuppen – flere tilkendegiver at de gerne vil hjælpe ved 
arrangementet 
 
Fodboldskole i uge ( 26 ) i samarbejde med DGI 
Torsten Esmann er fodboldleder + trænere er Bentsen, Pernille Jeppesen og Jakob Stage. 
Vi arrangerer en SFO-ordning om morgenen ifb. med fodboldskolen.  
 
Uge: 26  
Tour de France –  
FKO: står for ølsalg/pølser i fan-zonen i 2 dage (fodbold-senior) 
Bemanding : der skal bruges ca. 10 pers. 
    
Træningslejr i uge 11 – Tyrkiet 
Oprydning på nogle af holdene /årgangene. 
Forældremøde med pigeholdet. 
Michael vil gerne købe et kamera som kan filme kampe. ( Ca. 6000,- ) + abonnement ca. 29 
Euro pr. Mdr. 
Fodboldgolf: 
 



Møde med Simon om fodboldgolf i næste uge ( 10 ). Jørn pointere retningslinjerne for 
hvorledes det skal faciliteres.  
 
Håndbold 
Godt i gang – flere medlemmer kommer til. 
Ungdomsafdelingen halter desværre lidt. 
23 herrer senior + 16 damer 
Ultraviolet stævne afholdt med succes. 
Mandag d. 7. marts kommer der en konsulent i klubben – til styrkelse/vejledning af trænerne. 
Afslutning for holdene 
Jørgen foreslår evt. træning af håndboldspillerne i bokseklubben 
 

9. Åbent punkt Ros til fremmøde ved folkeoplysningsudvalget – Rune er valgt ind. 
Dato til generalforsamlingen: lørdag d. 30. april kl. 09.00 
 
 

10. Dato for nyt 
bestyrelsesmøde 

Torsdag d. 31. marts og tirsdag d. 26. april kl. 17.00 
 

11. Eventuelt Henriette arbejder stadig på årshjulet, men hun mangler input fra de forskellige udvalg. 
Løs snak om adgang til fodboldspil i hallen i weekenderne – hvem har ansvar og må de være 
der ? 
Jørn sørger for skilte til hallen ang. fodboldstøvler + børste til støvlerne. 
Henriette er blevet supp. i Kunstnerfløjen. 
 

 


