Bestyrelsesmøde FKO tirsdag d. 25.10.22 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.

2. Økonomi/regnskab
inkl. budget 2023

Regnskab:
Kajak halter på økonomien. Der har været en overleveringsproces som der skal følges op på,
således at økonomien kan stemmes af. HE undersøger om der er transaktioner der ikke er udført
korrekt.
E-sport afvikles og maskiner sælges.
Der mangler 10.000 fra fodbold, da disse penge blev brugt til overskridelse af budget fra 2021. MA
taler med HE om dette.
I håndbold kommer et mindre minus pga. svigtende ungdomsspillere.
Budget:
Sidst i uge 48 skal budgetter fra alle afdelinger være sendt til HE. Se kontoplan igennem og sikre at
denne er opdateret. Jo færre konti jo bedre, men det skal også være realistisk.

3. Projekter

Ansøgning om lokale- og aktivitetstilskud, samlet for hele foreningen, ligger ved HE som tager sig
af dette.
VKI: Der er holdt møde med repræsentanter fra kommunen angående evt. overtagelse af VKI. Der
er taget kontakt til VKI, skolen og Vig familieby for at skabe interesse for en overtagelse af VKI.

Kommunen har lagt op til at beslutninger skal tages af de forskellige formænd for de involverede
foreninger, som derved træder ind i projektet. Næste møde er den 09.11.
E-sport: Afdelingen lukkes og halvdelen af stationerne forsøges solgt til en mulig køber på Sejerø.
Afdelingen går umiddelbart i 0.
”Helhedsplan Vig skole”: Opstartsmøde ang. en fond som skal sørger for midler og drive
projektet. Forventes at kunne driftes af løbende fondsmidler.
Der forventes en samlet udgift for arbejdet indtil videre på ca. 15K pr. involverede forening.

4. Status besparelser fra
kommunen

5. Vig festival 2022-2023,
samt J-dag

Klubhus FKO: Der er modtaget oplæg fra projektleder om skitser og pris. Projektet igangsættes.
Stor ros til alle over indsatsen for at få taget kontakt til kommune og andre interessenter ift. at få
ændret den første beslutning omkring besparelser, som ville føre til forringelser for de enkelte
afdelingers medlemmer og med risiko for afgang af medlemmer. Godt gået af alle.
Stor ros til Odsherreds Kommune samt folkeoplysningsudvalget for at tage emnet op igen og se på
sagen og efterfølgende ændre en vedtaget beslutning.
Festivalen holder generalforsamling den 25. november på den rytmiske højskole.

J-dag er der solgt 200 billetter. Forventningen er, at folk melder sig til i sidste øjeblik.
6. De enkelte
MA - Fodbold: U15 og U14 har været til cup i Verona. Sæsonen går på held. De yngste trækker
udvalgsrepræsentanter indenfor. Der er problemer med nogle af de unge på U14 holdet som skal løses, ellers vil disse
skulle forlade afdelingen, da de ødelægger træningen.
Resultaterne i seniorafdelingen er nedadgående. Svigtende fremmøde til træninger. Der er møde
tirsdag med trænerne og senere med spillerne.
Bestyrelsen ønsker tilbagemelding omkring disse møder og hvad der bliver aftalt af løsninger.
JK: Jørgen oplyste at der nu er et samlet fodboldudvalg med repræsentation fra både senior og
ungdomsfodbold. Tubi skal melde navne ind på repræsentanter fra seniorfodbold.
Målet er en sammenhængende fodboldafdeling hvor der bl. a er tættere relationer mellem de
ældste ungdomsårgange og seniorfodbold.

Ved træningsopstart 2023 skal U17/U19 og senior træne samme dage og kampprogrammet være
tilrettelagt så senior og U17/U19 har samme kampdage på hjemmebane.
Dette er en markant ændring og en planlægningsopgave som der skal tages fat på med det
samme.
I forbindelse med budgetlægningen for 2023 skal der være fuld gennemsigtighed i de økonomiske
midler der afsættes til trænere og evt. andre som modtager økonomisk godtgørelse i
fodboldafdelingen. ( trænerkontrakter, kørselsgodtgørelse og øvrige omkostninger)
JH: Der mangler forsat en opdateret inventarliste for fodboldafdelingen.
HB – Vig motion: Fra september til oktober er der fald i medlemmer på 60+/ungdom. Nogle har i
stedet købt årskort. Vi er i alt nu på 529. Det går godt nu og indtjeningen går den rigtige vej, dog
ikke helt efter budget. Ny instruktør. Ny hjemmeside er oppe nu.
Der blev holdt bikeevent i lørdags, hvor der kom 17.000 ind på dette. Godt arbejde.
Foredrag på torsdag, hvor der nu er 47 tilmeldte.
Positiv stemning i afdelingen.
Spørgeskema som er udarbejdet af DGI udsendes indenfor de kommende 14 dage via e-Club
medlemssystemet - Svarene vil indgå i det kommende arbejde omkring budget 2023 med henblik
på, at sikre maksimal medlemsinddragelse omkring hvor centret skal fokusere sine kræfter i 2023
og ligeledes med behørigt hensyntagen til den godkendte strategiplan 2022 - 2024.
DA - Boksning: Træningen forsætter, godt humør og godt fremmøde på alle hold. Vi har modtaget
donation fra Andel på 10.000 kr. som skal bruges på efterisolering af loft/vægge – så hvis de ikke
bliver brugt i år, skal de henlægges til næste år.
RA - Håndbold: Ikke lige så mange medlemmer som sidste år. Vi har i alt 7 hold. Ingen
ungdomsdrengehold. Vi har 2 kommende kampdage. Der skal holdes medlemsmøde særligt
omkring reklamer og hvorfor de er vigtige.
Udvalg til forskønnelse af klubrum er nedsat.
Der kommer nyt halur. Det gamle kan ikke repareres.

JK - Floorball: Hermed Floorballs indlæg vedr. nyt fra udvalgene og budget 2023.
Træningen kører godt, omkring 16-20 fremmødte. Der er planlagt nogle ekstra træninger i
weekender november og december.
Pt. et lille økonomisk råderum i budget 2022 som er disponeret til rekvisitter og julefrokost.
Vedr. budget 2023 så forventes der indtægter for kr. 10.000 og udgifter i samme størrelsesorden.
Afdelingen ønsker at hensætte kr. 10.000 fra OK til medlemsfest såfremt denne ikke bliver afholdt
i 2022.

7. Åbent punkt for
tilføjelser

HE - Kajak: Sæsonen er stoppet, men efter et nyligt medlemsmøde er der lavet oplæg om regler
for vinterroning. Kirsten og Ib har takket af for denne gang. Der er ligeledes kommet ny kasserer
Bente. Det har været svært at finde en formand, så denne proces er stadig i gang.
Folkeoplysningsudvalg: Der har i længere tid ikke været en politisk repræsentant til stede. Vi
mangler forsat en næstformand.
Der skal kigges på lokale- og aktivitetstilskud, samt hvad der skal ske med svømmehallen.
Telt: Skal det forsat udlejes, vi har snart ikke folk til at sætte det op. Det skal også vedligeholdes.
Beslutning følger.
Vig motion: Søger udviklingspuljen for at få dækket regningen til hjemmesiden. Denne er blevet
højere end antaget. Bevilges af en enig bestyrelse d.d.
JH: Der er arbejdet på at få indrettet mødelokalet på 1. sal i vig hallen til at indeholde kontor og
møder. Henrik har indhentet tilbud på ting til indretningen. Lokalet kan efterfølgende bruges til
vores egne møder og opbevaring af vores dokumenter. Prisen bliver omkring 25-30.000 kr.
indretning.

8. Dato for nyt
bestyrelsesmøde
9. Eventuelt

Mandag den 28.11.22 kl. 16.30.
JH: Hvordan går det med afbookninger af spejlsalen, så alle kan deles om den?
HB: Vi forsøger at ordne det ift. bookingsystemet.

DA: Der er ønske om en sponsorskjorte til vores træner som også er kampdommer. Dette arbejder
vi videre med.

