Bestyrelsesmøde FKO tirsdag d. 27.09.22 kl. 17.30
Referat

1. Referat fra sidst og
dagens dagsorden
2. Økonomi/regnskab
inkl. budget 2023

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:

Referat fra sidst og dagens dagsorden er godkendt med følgende rettelser:
Rettelse til punkt om Vig motion – de er ikke på vej ud af FKO.
Processen omkring budgettering skal optimeres. Hvis der er brug for kontoudtog, skal i blot
henvende jer til Mette eller Henriette som kan sende dette. Bed gerne om specifikke poster som
ønskes udskrevet.
Printer og netværk i Vig motion skal virke, hvilket HB følger op på.
MA: Der er brugt lidt flere penge end budgetteret i fodboldafdelingen grundet indkøb af bolde og
andre rekvisitter. Regninger er sendt ud ift. sponsere. Der er ellers styr på det. Der mangler 20.000
kr. fra sidste år på indtægterne på seniorholdet som HE og MA i samråd vil forsøge at finde.
Vi skal være opmærksomme på, at sponsorer kan have svært ved at bidrage i år, grundet de
stigende priser.
Budget 2023: Start oktober slut december. Der vil være uforudsete udgifter som må påregnes.
Udgangspunktet er et 0 i budgettet. Der opfordres til at søge i de puljer vi har internt.
Fodbold og håndbold ønsker at kunne gå under 0. MA spørger om der må laves et underskud. JH:
lav budgettet så det går i 0 og søg pengene i fællesforeningen til ture og lign.
Husk at gå kontoplanen igennem og ret til.
JH: Tøj til bestyrelsen – Nike og fusion – bestil hos Palle Intersport Asnæs.
Socialt arrangement for udvalget med ledsager – tænk over hvad der skal ske til dette.
Forventeligt sidste weekend i januar.

Floorball
3110 - Er der forventing om, at der kommer flere kontingenter ind?
Ja, forventet kr. 5400. Der er udsendt opkrævning for 2. Halvår 2022.
3285 - Budget overskredet - har I tjek på det?
Ja, det er tilskud til 2 sociale arrangementer. Samlet set forventes floorball at gå i 0 eller lille + ved
årets afslutning.
Boksning
Konto 2714 og 2851 - ser ud til, at der er bogført udgifter på begge konti, men kun budgeteret på
den ene. Er det korrekt?
2714 er til udgifter ifbm. rengøring som kommunen giver tilskud til, 2851 er udbetalt godtgørelse
for rengøring. Der skulle være budgetteret anderledes.
Konto 2841 og 2845 - skulle begge beløb have været bogført på 2841? Budget overskredet - har i
Tjek på det?
2841 og 2845 følger jeg lige op på, da jeg umiddelbart ikke kan genkende begge beløb. Dog kan
jeg siger at budgettet er overskredet fordi der i den ene er budgetteret med 0 kr.
Kontoplanen skal opdateres, hvilket den vil blive ifbm. budgetlægning for 2023.
Vig Motion
4012 - Der er mange kassedifferencer. Har I set på, om det er salg, der ikke er bogført eller
betaling til svømmehallen?
Det er salg som ikke er slået ind på kassen (eksempelvis salg af gamle spinning cykler - salget
herfor er bogført på en separat konto. Når der er taget i mod betaling er dette ikke registreret via
eClub kassesystemet og lander derfor som en kassediff.) Kasseopgørelserne kontrolleres ugentligt
og der er ikke differencer i stort omfang her længere.
4015 - der ser ud til at være bogført en indtægt/ Diabetes på denne konto. Tænker det må være
en fejl?
Indtægt er fra Steno som vil blive brugt til forskellige indkøb senere i år.

Konto 4059 og 4080 - Der er budgeteret på en men bogført på begge. Er det korrekt?
Kto. 4059 er vinduepolering og Kto. 4080 er remedier til rengøring og aftørring.
Konto 4058, 4077, 4085 - Budget overskredet - har I tjek på det?
Jeps, det handler om planter til vores café område.
Håndbold
1401 - Er der forventning om, at der kommer flere kontingenter ind?
JA vi opkræver jo i øjeblikket
1403 og 1407 - Er de bogført korrekt, eller skulle noget af det, der er bogført på 1407 være
bogført på 1403?
Pas har bedt Mette om udskrift, men ikke set hendes besked med spg. til hvilke kontier ? Så den
svarer jeg hende først på nu... Før i tiden red. sidst år blev kontooversigten udsendt hver gang der
var en saldobalance hvorfor bliver de ikke det nu ?
Jeg følger op når jeg får dem
1405 - Er der flere sponsorater på vej?
Ja de er opkrævet i sidste uge
Konto 1445, 1461 - Budget overskredet - har I tjek på det?
Samme svar som nr. 2 spg.
1601 - Er der forventning om, at der kommer flere kontingenter ind?
JA, opkræves nu
Konto 1603, 1605, 1607, 1608 - - Er der flere indtægter på vej?
Konto 1619, 1641 - Budget overskredet - har I tjek på det?
Følger op...
Sidst jeg så noget mangle vi hele indtægten for reklamerne i foråret er den konteret hos os nu ??

3. Projekter:

VKI: Møde forventes midt oktober omkring foreningsdrift af hallen. Her skal den indledende snak
begyndes. Vi i FKO, skal tage teten med, hvad vi vil og hvordan vi kommer videre med dette
projekt. Vi kender dog ikke betingelserne endnu, hvilket skal afdækkes. Medlemmer af byrådet,
FKO og Vig festivalen forventes at deltage i dette opstartende møde.
E-sport: Der lægges op til at lukke afdeling, da vi hverken har træner eller ledere til at drive dette.
Det vedtages enstemmigt at lukke afdelingen. JH opsiger lejemålet.
Vi skal finde nogen som vil købe udstyret.
MA ønsker at beholde noget af udstyret, hvis vi en dag finder nogle lokaler det kan stå i. Går
videre til en evt. køber.

”Helhedsplan Vig skole”: Der er kommet 300.000 kr. til projektet. Forventes gennemført i løbet af
5 år og vil koste i alt 20.000.000 kr. Opdeles i 5 faser.
Der skal findes nogle personer til at sidde i arbejdsgruppen – gerne med erfaring indenfor
projekter af denne art. Der er opstartsmøde den 12.10. Hvis I kender nogle som vil deltage i dette,
så sig til.
4. Lars Lilholt 2022-2023
JH: Status er et overskud på 60.000 kr. Der skal afleveres 2 pct. af alt over 50.000 kr. til Vig
familieby.
Lars Lilholt spiller igen næste år.
Positive tilbagemeldinger til trods for udfordringen med oprydningen.
Der laves ikke 3-dages marked næste år. Tivoliland vil gerne komme og sætte telt og scene op,
hvorfor der nu er nogle som undersøger, hvad vi evt. skal bruge scenen til.
5. Vig festival 2022-2023, Vi forventer et rekordoverskud.
samt J-dag
Der er bekymring om 2023 ift. økonomi og billetsalg, dog har alle bag festivalen en tro på det nok
skal lykkedes. Bekymringen er primært stigende omkostninger.
J-dag går ikke godt med billetsalg – forventes bedre lige op til afviklingen, som set tidligere år. Der
er masser af hjælpere og der afventes hjælperliste.
6. De enkelte
MA - Fodbold: Jeg har sørget for at lukke dørene i hallen og 1 time efter står dørene åben. Det er
udvalgsrepræsentanter derfor ikke fodbold som glemmer at lukke dem. Det viser sig dørene er i stykker.
Der er taget en snak med halinspektøren om op og nedtagning af bander til denne vinter.
Seniorholdet træner kun i Vig. Der betales for vask af tøj som en spiller tager sig af.

Efter møde med Rune (Odsherred kommune) må vi fælde alt, hvad vi vil for at skabe en bedre
bane fri for rødder for at undgå skader. Kommunen skal betale for rodfræsning.
Fuldt i gang med turneringer. Efter uge 42 er det kun de yngste hold som går indenfor og træner.
Resten bruger kunstgræsbanen.
HB – Vig motion: Bagud på indtjening for august. Siden seneste aktivitetsudvalgsmøde er der
kommet flere medlemmer, heraf 4 nye FKO medlemmer. Der er fremgang i +60/studerende
medlemmer.
Der arbejdes forsat med hjemmesiden. Implementering er udsat. Der er styr på at kunne tilgå
domænet. JK har holdt møde med Louisa om billeder. Instruktørmøde grundet uro, hvor der blev
fortaget nogle beslutninger som senere viste sig at skabe konflikt. 1 instruktør er stoppet, 1 har
tabt motivationen og stopper. Vi har 1 som skaber store problemer og skal afvikles.
Der er nu en kombination af frivillige og lønnede bikeinstruktører. På torsdag bliver visionen
fremlagt omkring, at dette er et foreningsdrevet center som baseres på frivillighed, men dog med
plads til honorar, hvis dette viser sig relevant.
Mangler 1 til at fylde aktivitetsudvalget.
Fittness try day holdes sammen med DGI den 7-8 januar.
JH: Der er potentiale for medlemmer fra Vig festivalens hjælpere, hvis der udformes et tilbud som
ligner det til FKO. Kom derfor med et udspil, der kan gives videre.
DA - Boksning: Det går godt på holdene. Vi får løbende nye medlemmer. Der skal igangsættes
tiltag for at skabe opmærksomhed omkring Wing Tsun holdet. Vi vil få lavet videoer af det vi laver
og få lagt på Facebook. Vi er ved at energioptimere grundet høje elomkostninger.
RA - Håndbold: Der har været træner/leder møde. Vi skal til at begynde vores sæson. Første kamp
på søndag. Der er omkring 7 hold i år. Vi mangler ungdomshold drenge. Medlemsmøde er aflyst.
Vores damehold er på tilbagegang. Herre mistet 25 % af spillerne. Sidste år var der tilgang, dette
opleves ikke i år.
Der er afholdt teamevents.
Det går godt med sponsorer, dog mangler vi lidt til dameholdet.

JH: Reklameudbringning?
RA: Der arbejdes på dette og vil blive meldt ud til medlemmerne når info er klar.
MA tager teten på at få styr på antallet af reklamer og aftaler.
US: Betalingskort til de forskellige udvalg?
JH: Politikken er at man laver udlæg.
JK - Floorball: Der er udsendt kontingentopkrævning for 2.halvår 2022 til ca. 30 medlemmer af kr.
200. Der er lånt eller fjernet 2 floorball mål fra redskabsrummet i tidsrummet 16.9- 22.09. Disse
var sat i et forkert rum, men er nu tilbage.
Holdet har vundet kr. 10.000 fra OK-benzin i en facebook konkurrence.
Fortsat fint fremmøde og godt humør.

7. Åbent punkt for
tilføjelser

HE - Kajak: Det kører som det skal. Kirsten og IB har begge to ydet det de kan og derfor skal der
findes nogle nye. Der bliver lobbyet lidt, men en endelig løsning mangler forsat. Der er tro på det
lykkedes.
Folkeoplysningsudvalg: Der bliver udformet ny politik omkring fokusområder.
Der er videresendt nogle ansøgningsforslag til inspiration i FKO bestyrelse.
Mette Møller stopper.
De løbende indtægter til foreningerne har 1. prioritet og anlægsudgifter 2. prioritet ift.
fordelingen af midler.
”Klubhus Vig”: Der er kommet et oplæg. Møde den 5. oktober om indretning og andet.
Fodboldspillerne har været med til at udforme det. Huset kræver at vi arbejder mere strategisk
med området deroppe. Der er flere entreprenører som gerne vil bidrage med tid og materialer.
Jørgen vil indgå som en ekstra ressource i fodboldafdelingens udvalg, og derved bl.a. tilsikre
faciliteringen af den ”røde tråd”.
Aktivitetsdag (Vig skole/Odsherred kommune: Aflyst.
Udviklingspuljen:

DA: Bokseafdelingen ansøger puljen om 11.061 kr. til energioptimering, forbedring af musikanlæg
og socialt arrangement på ungeholdet. Pengene bevilges af en enig bestyrelse.
8. Dato for nyt
bestyrelsesmøde
9. Eventuelt

Tirsdag den 25. oktober kl. 17.00
JH: Er vi klar til at leje kunstgræsbanen ud?
RA: Der skal opsættes hjemmeside og bookingsystem.
RA: Kan der søges udviklingspuljen til inventar såsom borde og stole?
JH: Ja.
RA: Vi udarbejder et oplæg.
JH: Vig motion må gerne arbejde på, at få indrette mødelokalet i Vig hallen med nogle aflåste
skabe til bilag og andet, der skal låses inde. Samt for indrettet lokalet bedre.

