
Bestyrelsesmøde FKO onsdag d. 25.05.22 kl. 17.00 

Referat  
Onsdag d. 25.05.22 
 
 
 

Tilstede: Jørn Hansen JH, Jørgen Knudsen JK, Henriette Echwald HE, Daniel Allerup DA, Rune Andersen 
RA, Michael Aaquist MA, Henrik Beckwith HB, Ursula Søborg US. 
Fraværende: 

 

1. Referat fra sidst 
og dagens 
dagsorden 

 

JH: Vi skal konstituere bestyrelsen. JH som formand, JK som næstformand, HE som kasser, US som 
suppleant, DA som referent.  
De enkelte udvalg repræsenteres af JK floorball, HE kajak, DA boksning, RA håndbold, MA, fodbold, HB 
vig motion. Dette godkendes. 
Referat fra sidst og dagens dagsorden er godkendt.  

2. Økonomi/regnskab 
 
 
 

JH: Der er udfordringer med at få posteret div. poster. Yvonne har indvilget i at lave det første kvartal i 
forbindelse med overdragelse af funktionen til Mette. 
 
HE fremlægger regnskab med følgende bemærkninger: 
 
Fodbold: Konto 1012 er i underskud ift. det budgetterede. En kontering til konto 1011 vil løse dette. 
Konto 1021 er allerede overskredet. 
Konto 1204 er i stort overskud, er det korrekt at der er tjent så meget mere end budgetteret?  
MA: Reklame indtægter fordeles til både senior og junior afhængig af hvem der kører ud med dem. 
 
Håndbold: Der er en bogføringsfejl på konto 1405.  
RA: Det er en fejl vi har ikke haft udgifter til sponsere. 
Konto 1407 er det korrekt at der er tjent så meget mere?  
RA: Kørsel til stævner er finansieret af midler fra fællespulje i FKO, hvorfor posten er høj. Udgiften er 
ikke registreret endnu. 
 
Vig motion: Der er solgt for mindre på konto 4003 end der er indkøbt på konto 4017, er det korrekt? 
HB: Der er indkøbt lagervarer som ikke er solgt.  
HE: Der er også store udgifter til personale på konto 4037. 



JK: Kontoplanen er ikke tidssvarende og skal opdateres. 
 
JH: Ønsker man at ændre i kontonumre skal revisoren have besked, så deres lister er ens med vores. 
Dette skal der styr på. 
 
MA: Sommerland udgifter laves på nye poster. 
 
JH: Husk at skrive kontonummer på alle bilag, så der er nemt for bogholderen at bogføre korrekt. 
 
MA: Har vi ikke et dankort i bestyrelsen, så vi ikke skal lægge så mange penge ud selv? 
JH: Alle kontokort er lukket. Få en regning, hvis det er muligt. Når bestyrelsen er blevet godkendt i 
banken, vil der blive bestilt 1 dankort. Opfordringen er at lægge ud selv og få beløbet refunderet. 
 
MA ønsker at vi for fremtiden modtager regnskabet før bestyrelsesmødet, så vi selv kan forberede os. 
JH: Vi vedtager at Henriette sender regnskabet inden vores møder. 
 

3. Reklamer 
udbringning 2022 

JH: Der skal styr på hvem regningerne skal sendes til og om det er fodbold eller håndbold, der skal 
modtage indtægten. Jørn koordinerer med Torben og Mette for at få sendt regningerne ud. 
 
MA: Der er styr på udbringningen i uge 42. Generelt burde vi tjene mere pr. reklame. 
 
RA: Vi havde for store bundter med til hver husstand. Ca. 8-900 gr pr bundt. Dette er for meget og vi 
må finde en løsning på det. Måske kan de deles op, men det vil gøre at vi skal flere gange til samme 
hus. 
 
JH: I fremtiden forventes at hver husstand aktivt skal sige ”ja tak” til reklamer før man må give dem. 
Dette kan sætte en stopper for reklamer som indtægt. Der skal tænkes alternative løsninger. 
Generelt skal vi være skarpe på, hvad vi siger ja til at bringe ud og hvor meget vi får for det. 

4. Vig motion HB: Maj viser et positivt resultat på + 30ts. Antal medlemmer 572 inkl. passive (frivillige m.fl.) jf. 
opgørelse fra Mette.  
HB stiller spørgsmål til dette antal og tager en dialog med Mette desangående. (Det virker i den høje 
ende ift. til seneste udtræk fra eClub) Der mangler muligvis lokale tilskud fra kommunen – JK følger op. 



Crossfit + ”sofa cykler” trænger til service – Vi skal være opmærksomme på, at disse maskiner bruges af 
vores ”pensionister” og skal derfor prioriteres. Det er et kæmpe gennembrud af sundhedscenteret 
lægger deres aktiviteter uden for Sundhedscenteret i Nykøbing.  
JKs opgave fremadrettet er nu at søge penge til dækning af de udgifter, som er forbundet med 
udviklingen af samarbejdet med sundhedscenteret. Romaskiner udskiftes ikke alligevel. 
Eventuelt samarbejde med gymnastikforeninger i området – Vig Gymnastik forening – Det kunne være 
første spadestik til et større samarbejde fremadrettet. 
11 uddannet fitnessinstruktør – 4 skal på deres sidste del af uddannelse i weekenden.  
 
Der undersøges muligheden for et nyt medlemssystem og opdatering af vores hjemmeside. 
RA tilbyder sin hjælp og vil høre Holdsport om de kan byde ind med en løsning. På den måde kan 
nuværende hjemmeside afskaffes, da dette følger med Holdsport.  

5. Projekter  JH – Kunstgræsbanen: Grand opening søndag den 29.05.22 kl. 13.30. Torben formand vil holde tale og 
byde velkommen. Borgmesteren kommer og klipper snoren. Der vil være øl og vand til de fremmødte. 
Der mangler finish omkring kanter og vejen. Dem der spiller tennis bliver forstyrret af høje brag, når 
fodbolden rammer muren. Dette skal der findes en løsning på. Mål er samlet og sat op. Der er kommet 
flere mål end bestilt. Disse sendes retur. Penge til måltavle er kommet. Stor opfordring til at komme til 
åbningen. 
 
JH - Helhedsplanen Vig Skole: Der er indkaldt til møde med fundraiseren. 
 
JH - VKI: intet nyt. 
 
RA - E-sport: Store udfordringer med de frivillige kræfter som har mistet modet. Kun 5 medlemmer lige 
nu og ingen der ønsker at lede afdelingen. Der er sendt mail til relevante personer, men ingen har 
meldt retur ift. lederskab. Der ligger sponseraftaler som vi ikke vil indløse når vi ikke har noget at give 
igen. De frivillige har ydet alt det de kan og dette skal ses i lyset af at projektet er mere end 2 år 
gammelt. Corona udskød starten og de frivilliges lyst er ikke fulgt med. Deres børn er blevet ældre og 
de har fundet andre interesser i løbet af de 2 år, hvor de har ventet med at komme i gang. 
Fremtiden for E-sport afdelingen er uvis. Der annonceres efter en leder og ildsjæl til afdelingen. 
 
Der er enighed rundt om bordet til at vi ser det an året ud og ellers skal afdelingen afvikles. 



 
RA - Folkeoplysningsudvalg: Der er vedtaget en ordning, hvor foreninger kan henvende sig til 
kommune, hvis de har brug for hjælp til fondsansøgninger. VKI drøftes på møderne. Der er vedtaget 
flere støttende aktiviteter. Det drøftes, hvor meget det koster at drive de forskellige anlæg eks. VKI. Det 
skal undersøges om ”fantastiske feriedage” kan give tilskud til fodboldskole. Det vil blive undersøgt om 
lokaletilskuddene også har deres berigtigelse. 

6. Ny J-dag JH: Der er planer om Rasmus Bjerg. Der er budgetteret med et 3 gange højere overskud end sidste år. 
Vi ønsker med J-dag at få spredt musikarrangementer over mere af året. Vig by’s restauranter har 
udvist interesse for at deltage i j-dag, og de vil forventeligt lave tilbud på spisning denne aften. 

7. Lars Lilholt JH: Vi afventer om Lars Lilholt kan gennemføre koncerten. Vi har andre muligheder i tankerne, men om 
de vil kunne trække lige så stor interesse for tilskuere, er uvist. 
Der er solgt ca. 200 billetter. 
Div. aftaler med festivalen, scene og godkendelser er på plads. 
 

8. De enkelte udvalg MA - Fodbold: Sommerland cup er godt afviklet, der kommer ros fra flere kanter. Der afholdes 
evalueringsmøde tirsdag og herefter opfølgende møde med halinspektøren. Næste gang er det 
drengene der skal spille og her forventes 300 hold tilmeldt. Afviklet med stor stolthed. God omsætning 
på pølser/brød, øl/vand, slik og kaffe. Der var udfordringer med at hjælperne spiste og drak mere end 
de skulle. Fremover vil der blive uddelt madkuponer til hjælperne. Stor ros fra DBU om gerne stiller op 
til evaluering.  
Vores fodboldafdeling har sæsonafslutning. Vi har 2 oprykninger til serie 1 og 3 for seniorer. Der er 
ønske om at flytte seniorafdelingen til Vig for at samle tropperne. Ungdom: Alle trænerne forsætter. 
Der er fodboldskole i uge 26 med 40 tilmeldte. Tilskud fra kommunen vil blive undersøgt af RA. Der 
gives tilskud til dem som studerer langt væk for at sikre de stadig kommer til træning. 
JK: Jørgen ønskede tillykke med den sportslige succes. Støtter tankerne om at samle fodboldafdelingen 
i Vig så kunstgræsbanen og motionscenteret kan indgå i træningen. 
Henstillede til at fodboldafdelingen og lederne omkring 1. holdet har fokus på at benytte egne lokale 
spillere der yder en tilfredsstillende træningsindsats. 
Et andet fokusområde er forsat udvikling af egne unge spillere, så de kan indgå i truppen omkring 1. 
holdet. 
Hjælper gerne med at udarbejde en tydeligere rød tråd /strategi for dette arbejde. 
 



 
DA - Boksning: Afdelingen er lukket i perioden uge 29-31. Ungeholdet havde sidste træning i dag og 
øvrige hold stopper i ugerne 26 og 28. Opstart igen uge 33. Udlejer har tilkendegivet, at vi får repareret 
taget i uge 30-31 da det er fyldt med huller. DA og JK har talt om muligheden for efterisolering når først 
taget er lavet. Det er min klare holdning at bygningerne skal være i orden til det vi skal bruge dem til og 
at udlejer må stå for denne udgift, hvilket vil blive undersøgt. Der forventes dog en besparelse på strøm 
til varmeblæsere, når hullerne er lavet. 
RA: Forventes der højere husleje?  
DA: Nej, hullerne i taget forventes repareret som men bør kunne forvente af en udlejer. 
 
RA - Håndbold: Gået på halvt tempo. Inventarliste er ikke lavet endnu – formanden er informeret. Vi 
skal til stævne på fælden i Holbæk. Beach håndbold er afviklet fint og vi skal efterfølgende have afstemt 
forventninger til næste gang. Vi skal til stævne i Sverige mellem jul og nytår. Hjælperne på festivalen er 
utilfredse med at skulle registrere vare. JH: Hver bod skal for fremtiden have en lagerchef som står for 
bestilling af vare. Der er ikke ordentligt styr på forbruget i boderne og dem der leverer, kører ofte 
mange gange rundt med få vare. 4 barer er med i forsøget. Det vigtigt at huske dette kun er en hjælp til 
boderne således at der er styr på lageret og de ikke pludseligt mangler vare. Samtidig skal der forsat 
være plads til at feste i boderne, men dette skal gøres for egen regning.  
 
JK - Floorball: 3. bande er købt for overskuddet fra sidste år og sponsorater. 
 
HE - Kajak: Vi har haft standerhejsning og vi er kommet på vandet. Vi har en nyligt nyuddannet 
instruktør, så vi i alt har 4. Vi deltog i Danmark padler, men pga. 0 tilmeldte og stærk vind holdt vi i 
stedet møde. Vi har fået 1 ny tilmelding. Vi er tilbageholdne med annoncering fordi en instruktør er 
bange for, der i så fald skal komme flere end vi kan håndtere. Vi har trods dette planer om åbent hus 
senere på året. 

9. Åbent punkt JH: Skal vi have tøj med logo og påskrift ”bestyrelse” eller lignende, så vi er synlige når vi deltager ved 
arrangementer. På den måde ved folk også hvem de kan gå til, hvis der skulle være spørgsmål til noget 
når vi står for arrangementet. Dette sender også et godt signal. 
 
Der er enighed om at JH arbejder videre med den idé. 
 



JH: Kunstbanen skal fornyes om forventeligt 10 år. Dette vil koste 1 mio. kr. Der gives tilskud fra 
kommunen, som før var til græsslåning, på 45.000 kr. om året. Resten skal komme af indtægter som 
ligeledes vil fritage os fra moms. Ideen er at fodboldsenior betaler 10.000 kr. og ungdom 5000 kr. om 
året for leje af banen. Andre kan leje til 500 kr. i timen.  
RA: Tilskud fra kommunen giver 450.000 kr. på 10 år plus 150.000 kr. fra fodbold vil det give 600.000 
kr. Vi skal derfor have lejeindtægter for banen på 40.000 kr. hvis der skal være 1 mio. kr. om 10 år til ny 
bane. 
JH: Ja, og muligheder drøftes forsat. Vedr. kunstbane booking/administrator, så skal der udpeges en 
administrator fra fodboldafdelingen. MA har opgaven med at finde denne person. 
RA: Jeg kontakter Holdsport for muligheder ift. dette. 
JH: Det er kun godkendte brugere, der skal kunne booke. Bookingsystemet skal kunne håndtere 
kalender – regning og være på en hjemmeside. FKO må selv booke 70 % af tiderne. 

10. Dato for nyt 
bestyrelsesmøde 

Tirsdag den 21.06.2022 kl. 17.00 

11. Eventuelt JH: Skal vi lave et socialt arrangement i bestyrelsen? Det er gjort tidligere med fornøjelse. Vi kunne tage 
ud og spise som tidligere, hvor vi taler om visioner og ideer ved oplæg fra de forskellige afdelinger. 
 
Alle er enige om at der arbejdes videre med dette. 

 


