
Bestyrelsesmøde FKO tirsdag d. 21.06.22 kl. 16.30 

Referat  
 
 
 
 

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 

 

Referat fra sidst og dagens dagsorden er godkendt.  
Fremover vil referater bliver lagt på hjemmesiden ugen efter det 
er sendt til gennemlæsning – med indkomne til rettelser. 

2. Økonomi/regnskab 
 
Bilag på sidste 
side 

 
 

Bilagsinformationer

.docx
 

HE: Der arbejdes forsat på at rette og færdiggøre 1. og 2. kvartal 
2022.  
Bilag skal være på skrift det er ikke nok at sende en mail 
medmindre den indeholder bilag. 
Bilagsinformation er udleveret til alle og er vedlagt referat. 
Vores bogholder har lige nu en ”pukkel” mht bilag til bogføring. 
Denne arbejdes der på at få nedbragt hurtigst muligt. Det 
forventes dog at tage lidt tid, da der kun er et begrænset antal 
timer til rådighed. Mette skal også varetage opgaven omkring 
fakturering vedr. kunstgræsbanen. 
JH: Hvis opgaven viser sig at være større end forventet for 
bogholderen vil JH og JK skulle finde en løsning på dette. Der 
bliver oprettet et eventfirma gennem vig festivalen, hvor der vil 
kunne tilkøbes timer hos den bogholder, fra foreningerne i 
moderforeningerne. 
JK: Når Mette er helt med i regnskabet, vil hun nemt kunne give 
overblik og tal som der skulle ønskes. Der skal huskes på, at det 
hun har overtaget, ikke var ajourført og hun har skulle starte 
forfra. 

3. Reklamer 
udbringning 2022 

JH: 2 udbringninger i 2022 indtil nu. JH arbejder sammen med 
Camilla omkring hvad man må bære på af kg og om der er værdi 
nok i reklameudbringning. 2022 skal færdiggøres grundet 
nuværende aftale. Der skal evalueres på dette. 
MA: Vi skal passe på vi ikke kun tager det der giver mest fordi vi 
kan risikere vi mister alle. 
JH: Vi skal nok få landet en god aftale – der skal blot styr på det. 

4. Projekter JH - Helhedsplanen Vig Skole: Der er holdt møde med 
fundraiser og til næste bestyrelsesmøde forventes der oplæg 
omkring dette. Budgettet ligger på omkring 20 mio. 
 
JH - VKI: Intet nyt.  
 



RA - E-sport: Der er lavet Facebook opslag med ansøgning efter 
hjælp, som ikke har givet nogen respons. Det er svært at søge 
efter spillere når vi ikke har nogle trænere.  
JH: Der er ikke lyse udsigter for denne afdeling. 
JH: Der er blevet sendt materiale ud omkring at kommunen 
gerne vil hjælpe med materiale, reklame og andet for at få 
foreningernes aktiviteter ud til skolerne. Vi kan herigennem få 
adgang til skolerne som vi ikke har haft før. 
MA: Hvor længe giver vi denne afdeling? RA bruger ressourcer 
på dette. Der er muligvis en person som vil hjælpe med 
ansøgninger af midler. 
JH: Vi har ved sidste møde givet det til året ud. Vi håber 
foreningskonsulenten kan være en hjælp. Før vi søger om midler 
ønskes spillere til at danne grundlag for ansøgninger, så det ikke 
kun bliver til husleje eller andre faste omkostninger. 
 
Rune går videre med dette og tager en snak med 
vedkommende. 
 
 

5. Lars Lilholt 
29.07.22 

JH: Der er solgt 300 billetter. Er hjælperne på plads? 
RA: Der er styr på vores. 
JH: Der skulle være styr på de enkelte områder herunder, scene, 
eventvagter, penge osv. Vi håber på mindst 800-900 gæster. 
Godkendelser er næsten på plads. Der er kommet en ny 
konsulent på kommunen som varetager godkendelser, hvilket 
kortvarigt gav udfordringerne ift. ansøgningen, men dette er der 
styr på nu. 
 
Der skal styr på om alle har de frivillige de skal bruge for at 
kunne dække deres områder, senest den 15.07.22 

6. De enkelte udvalg MA - Fodbold: Afslutter sidste seniorkamp i dag. Flere hold har 
spillet den seneste uge. Hans Mulvad er ansat som U19 træner. 
Han skal også træne U17. U19 holdet flyttes fra Herrestrup til 
Vig. Der er snak om konsulentjob for de yngre årgange.  
Det forlyder spillere fra andre klubber vil komme til U19 holdet 
nu. 
JK: Giver det problemer at der kommer spillere udefra? 
MA: Ja, jeg hører lidt fra forskellige sider, men der er styr på det 
og vi gør ikke noget forkert. 
 
Opstart af fodboldskole på mandag med 61 tilmeldte. Det er 
godt gået! En anden fodboldskole har kun ca. 14 tilmeldte, så 
det er rigtig godt klaret at få 61. 



Der er sygdom som gør at baner er blevet kridtet op af MA. Der 
skal styr på om den ansvarlige kan forsætte med det.  
Der laves en oprydningsdag, hvor alt gennemgås. Der er købt 2 
containere som koster 160 kr. at få tømt, så det ikke længere 
skal flyde med affald rundt omkring. Vi får 50 bolde sponseret 
og har fået 60 bolde ifbm. Sommerlandcup. 
Sommerlandcup er gået godt. Pigecuppen blev udgangspunktet 
for ændringer til drengecuppen som gjorde at denne blev 
afklaret bedre. Der er et overskud på 75-85.000 kr. Ros fra alle 
kanter.  
Alt der er brugt på dagen er skrevet ned, så det vil være 
nemmere at indkøbe til næste år – en form for drejebog. 
Hjælperne skal have det de skal have, men det skal gøres 
billigere og mere struktureret til næste år. Evt. ved brug af 
madboner. 
JH: Jeg blev ringet op af DBU formand som giver stor ros. Der er 
sendt faktura til Sommerland Sjælland for sponsorat. 
RA: Der er kommet mange likes og trafik på facebooksiden 
under afviklingen, der bør tages flere billeder til næste gang som 
løbende lægges op. 
HE: Måske der skal hyres en til dette så billederne bliver så gode 
at de kan bruges i andre sammenhænge. 
JH: Pølsevognen skal ryddes op, gøres rent og installationer skal 
laves, da den er lånt ud til festivalen. Hør Pia Gridt, hvad hun 
forventer. 
MA: Det får vi gjort.  
 
JH: Konti og godkendelser er der ved at være styr på ift. 
Sommerlandcuppen. Der kommer et kort til brug for blandt 
andet dette. 
RA: Er det et eventkort, der kan bruges til større ting? 
JH: Ja, for det er ikke rimeligt at man selv skal lave så store 
udlæg. 
 
HB – Vig motion:  
Status på instruktør pulje er: otte Bike instruktører (heraf to nye 
på vej ind) + 9 øvrige instruktører  
- der arbejdes med at indgå et tre-årigt udviklingssamarbejde 
med DGI 
- på kommende møde i Aktivitetsudvalget vil det blive besluttet 
at rekruttere nye medlemmer indenfor kategorierne; 
medlemmer (sandsynligvis en repræsentant for henholdsvis 
indtil 40-50 og en repræsentant fra aldersgruppen herover) 
- MUS samtale skal afklare hvor den enkelte instruktør ser sig 
selv ift. til VM nye foreningsfokuseret målsætning og hvad der 



skal arbejdes på med den enkelte i relation til det fremadrettede 
samarbejde  
- fællesmøde med alle instruktører med henblik på opbygning 
og udvikling af fælles identitet og den nye 3-årige strategiplan 
- Body Bike cyklerne; der er også set tilsvarende fejl på cyklerne i 
andre fitnesscentre. Fitness Engros har garanteret at defekte 
cykler udbedres eller udskiftes 
- efterårets store arbejde vil være at opfylde budgetmål med 
hensyn til at tiltrække nye medlemmer (iværksættelse af 
forskellige tiltag). 
Vi har 500 medlemmer. Vi skal have skaffet medlemmer som er 
en forudsætning for budgettet. 
JH: Er der blandt medlemmer frivillige kræfter som tilbyder sig 
til det frivillige arbejde i foreningen? 
HB: Dette vides ikke med sikkerhed, men vil indgå som en del af 
samtalerne løbende. Vi skal overgå til ulønnet arbejde. Lønnet 
personale forsætter såfremt de ikke vil overgå til frivillighed. 
Nye instruktører vil kun være frivillige. Hertil skal siges at de vil 
få instruktøruddannelse og tøj. 
JK: Det sociale ansvar bør nævnes. Vi har 5 fleksjobbere ansat i 
FKO. De gør en stor indsats. Resultatet viser at der er et mindre 
overskud med blot 500 medlemmer. 
 
DA - Boksning: Der er indgået samarbejde med Dansk Røde Kors 
Nykøbing Sj-Rørvig om medlemskaber til flygtninge. Sæsonen er 
ved at være slut. Ungeholdet er gået fra og i uge 28 følger de 
øvrige hold. Den 29.06.22 forventes der afholdt afslutning med 
spisning. 
Efter sommerferien skal der lægges en plan for promovering af 
Wing Tsun holdet. Her vil blive udarbejdet et oplæg til brug for 
ansøgning gennem FKO udviklingspulje. Muligvis udarbejde 
reklamefilm eller lignende. 
 
RA - Håndbold: Har været til Køge beach håndboldstævne og på 
fælleden til stævne. Vi er så småt i gang med at få kabalen med 
trænere og tider til at gå op. Tuneringssæsonen er slut. Dame 
senior træner videre hen over sommeren. 
JH: Der mangler forsat inventarliste. Relevante personer er 
informeret. 
 
JK - Floorball: 3. bande købt for DGI midler og hensatte midler 
fra sidste år. Der er stor interesse for afdelingen med mange 
medlemmer. Det overvejes om der skal stoppes for tilmelding i 
et halvt år. Ved seneste træning var der 23 fremmødte.  
 



Idéer om en ekstra dag og opstart af hold i anden hal drøftes. JK 
bemærker at der ikke er flere tider i Vig hallen og at den 3. 
bande gør det muligt, at kunne differentiere niveauet blandt 
spillerne. 
Det vil formentlig heller ikke være en god idé at dele holdet op 
med forskellige tider, da dette kan ødelægge den nuværende 
trop. Dog kan det være svært for nye spillere at komme ind når 
bundniveauet er blevet så højt. 
 
HE - Kajak: Vi kan koncentrere os om at fortælle om kajakkerne 
og hjælpe til i boderne, som vi kan. Vi får til gengæld mad til et 
socialt arrangement, der kan være med til at styrke det sociale 
sammenhold efter flere års coronapause. 
Vi har nogle skraldespande som Nostros gæster også smider 
affald i. Vi har en aftale med Nostro om at vi smider 
affaldspoerne i deres skraldespande og Nostro opfatter det 
primært som kajakklubbens affald. Der er indgået en snak om 
dette. 
 
 

7. Åbent punkt for 
tilføjelser 

JH - Kunstgræsbane: Sidste hånd er ved at blive lagt på 
kunstgræsbanen. Lystavle er indkøb for fondsmidler som 
dækker alle udgifter ved etablering af dette. Der kommer også 
lås på dørene, så uvedkommende kan holdes ude. 
 
JH - Klubhus: Oplæg til klubhus og pris er ved at blive 
udarbejdet. Fodbolden kigger lige nu på skitseoplægget. Det 
indeholder helt nye pavilloner. Nuværende oplæg koster 
390.000 kr. og ca. 3000 euro i fragt. 
MA bemærker at der ønskes omklædningsrum i klubhuset. Der 
er udfordringer med at benytte omklædningsrummene i hallen. 
JH: Når planerne ligger klar vil det blive præsenteret for 
bestyrelsen. 
 
RA - Folkeoplysningsudvalg: Fondsøgningshjælp kan hjælpe 
foreninger med at søge fonde og der er stadig lidt penge tilbage 
i puljen. Man kan også søge tilskud op til 75 % af et kursus pris. 
Corona genstartspulje kan stadig søges. RA finder en liste over 
de forskellige søgemuligheder. Der kan måske hentes nogle 
midler til konsulenter ifbm. klubhuset. 
 
Alle afdelinger skal kunne benytte klubhuset. Det skulle gerne 
blive et godt samlingssted. 

8. Dato for næste 
bestyrelsesmøde 

 Tirsdag den 16.08.22 kl. 17.00 



9. Eventuelt  
 

 

 


