
Bestyrelsesmøde FKO mandag d. 28.11.22 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 25.10.22 og dagens dagsorden er godkendt.  

2. Økonomi/regnskab 
2022 inkl. 
budgetproces 2023 

 
 
 

Henriette ønsker en liste over dem som står for regnskabet i afdelingerne. Der er sendt ændring af 
kontoplan fra 1 afdeling. 
Vig motion skal have justeret sit budget 2023 inden fremsendelse til Henriette.  
Hjælperne fra vig festivalen kan blive medlem ved særkontingent ligesom medlemmer af FKO. Vig 
motion giver et forventet overskud i år på 190.000 kr. 
 
Deadline på indlevering af budgetter forventes at bliver holdt i år. 
 
Når alle afdelinger har indleveret deres budget, vil budgettet for hele FKO skulle gennemgåes.  
 
Beløb over 500.000 skal godkendes af generalforsamlingen, hvorfor budget omkring klubhus vil 
blive fremlagt på denne i 2023 til godkendelse. 
 
For fremtiden vil der fremgå poster som dækker over hvor mange midler, der er til rådighed i de 
enkelte puljer som kan søges af afdelingerne. 

3. Projekter: VKI: Jørn indtræder i bestyrelsen og Michael træder ud. Der afholdes snarest 
repræsentantskabsmøde. Opgaven fremover vil bestå i et oplæg til, om vi kan drive en hal som 
forening. 
Jørgen og Henrik træder ind i repræsentantskabet. 
 



E-sport: Afdelingen er lukket ned. Vi har nogle maskiner til salg og alle opfordres til at finde 
aftagere. Vig motion vil muligvis aftage en enkelt. Hver station sælges for 8.500 kr. Specifikationer 
omkring PC vil blive sendt til Rune som efterfølgende kan lægge det til salg på nettet. 
 
”Helhedsplan Vig skole”: Der holdes møde i uge 50 omkring fondsbestyrelse, men dette ændres 
formentlig til en forening, da det vil kræve 1 mio. for at starte en fondsbestyrelse. Der er flere 
etaper omring projektet som er i gang. Bl.a. bag ved skolens gymnastiksal, klubhuset og en 
boblehal som skal flyttes. 
Der er et stykke græs foran skolen som Vig motion måske kan udnytte til udendørs faciliteter. 
Inde i hallen vil der blive etableret tilskuerpladser som en del af projektet. Dette kræver dog først 
en afklaring af om hallen er brugbar for eks. Håndbolden til kampe. 
 
Klubhus FKO: Vi er i proces. Tegninger og placeringen er færdige. Godkendelse af lejeaftale, 
firmaer der skal have tilbud osv. arbejdes der videre med i uge 50. 
Området ligger i landzone og ikke byzone, hvilket kan give forlænget behandlingstid. 

4. Reklameaftale 2023 Fodbold mangler at indgive reklame ønsker. Jørn vil indgå i en dialog med SN om hvordan vi får 
mest muligt ud af reklameuddelingen kontra de annoncer vi skal bruge i de enkelte afdelinger, så 
vi ikke står med ubrugt annonceplads og i stedet havde brug for pengene. Nu kender vi det 
økonomiske perspektiv i aftalen og kan agere ud fra dette. 
Andre aftalemuligheder vil ligeledes blive undersøgt.  
 
Der blev drøftet om det kunne være en fremtidig mulighed at tilbyde FKO’s sponsorer en samlet 
kontrakt, da det måske for nye sponsorer ville være mere attraktivt, end kun at støtte en enkelt 
afdeling. Det skal respekteres at der er sponsorer der støtter de enkelte afdelinger og ikke hele 
FKO.  
Det blev bemærket at der kunne være samarbejdsudfordringer med især en sponsor, og denne 
har fodboldafdelingen til gengæld et godt samarbejde med, ligesom de har med mange andre af 
sponsorerne.  
Tubi fandt anledning til at ridse historien op vedr. moderforeningernes tilhørsforhold og hvordan 
festivalen startede oprindeligt, herunder fordelingen af de økonomiske midler. Under denne 
gennemgang blev meddelt at der stadigt var enkelte personer der helst så fodbolde adskilt fra 
FKO. Tubi gjorde samtidigt opmærksom på at det ikke var en holdning han delte.  



Der bliver fulgt op på uenigheden omkring dette, da den har affødt en uhensigtsmæssig 
tilkendegivelse af, hvorvidt fodboldafdelingen skal forsætte under FKO. (JDH har efterfølgende 
afprøvet holdningen på enkelte kendte meningsdannere i nærområdet, og i fodboldafdelingen, og 
disse personer kan afkræfte denne holdning, og at alle er tilfredse med den nuværende 
bestyrelses arbejde, og investerings prioriteringer) 

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

Vig festival: Overskud på godt 8 mio. hvor ca. 3,9 mio. går til FKO. Ekstra indtægt grundet eks. 
Vagterne på campingpladserne. Næste år er der budgetteret med en mindre, men dog fornuftigt 
overskud. 
 
J-dag: Godt arrangement, glade gæster og et mindre underskud. Halgulvet har desværre lidt 
skade. 

6. De enkelte 
udvalgsrepræsentanter 

MA - Fodbold: Der er holdt møder med trænerne. Har et nyt møde på mandag. Ønske om at 
sammenlægge træningerne på tværs af holdene. Spise og hygge på lørdag, hvor der skal ses 
fodbold. Fik et tilbud om at afholde storskærmsarrangement, men afholdte det ikke, i det det blev 
afholdt andetsteds i byen. 
Budgettet er afsendt. Der har været møde med Jørn og Jørgen for at få helt styr på det.  
Udvalgene opdeles som en pyramide, hvor 4 mand styrer det hele som øverste led.  
Der skal laves et sponsorudvalg, i det vi har fået tilbud om større sponsorater. 
 
HB – Vig motion: Vi kommer ikke i mål med budgettet, men generere et fornuftigt overskud. 3 VF 
medlemskaber og 14 FKO. 
Møde med VF om hvordan vi kan blive en del af festivalen. Forslag har været noget motion på 
festivalen eller koble sig på en bod. Dette arbejdes der videre med. 
I morgen er der møde i Borup fitness for at se deres ud areal.  
Spørgeskemaundersøgelse er i proces. 
Hjemmesiden er i drift. 
Planlægning af fitness tryday primo januar. Bikeevent til februar, hvor der er solgt 11/20 pladser. 
Fredagsholdet Bike starter igen fordi en træner kommer retur.  
Der blev solgt 50 billetter til foredraget som forløb godt. 
Medlemstallet er iflg. DGI generelt på tilbagegang rundt om i landet. Der forventes en svag 
stigning de næste år iflg. DGI´s målinger. 
Opstart af pilateshold og et TRX hold. 



 
DA - Boksning: Budgettet er tilrettet, så underskuddet bliver så minimalt som muligt. Vi har 4 
unge som muligvis skal i kamp for afdelingen, hvilket er affødt af et fantastisk arbejde fra de unge 
selv og i særdeleshed trænerne. Der skal hensættes 10.000 kr. fra 2022 budgettet til 2023 til 
projekt omkring energioptimering. 
 
RA - Håndbold: Der har været arbejdet i arbejdsgruppen om at få indrettet klubrummet. Der er 
ingen penge at hente i kommunen eller hallen. Der fremlægges investeringsønske på 79.860 kr. 
Der har ikke været gjort noget ved rummet i lang tid. 
 
Investeringsønsket godkendes af en samlet bestyrelse. 
 

JK - Floorball: Det går godt med fint fremmøde til træning. (16-20 spillere) Der er lagt nogle 

ekstra træninger ind i december.  

Juleaften og nytårsaften kl.10-12. Det har ikke været nødvendigt at lukke for tilgangen af nye 

spillere. 

Regnskab for 2022 ser ud til at gå i 0 kr. Der måtte dog en julefrokost til for at nå dette 

resultat. 

 

Her budgettal 2023 for Floorball 

Vi har vundet kr.10.000 fra OK benzin i 2022. Disse penge skal overføres til budget 2023, i det 

vi ikke har haft mulighed for at holde festen i 2022. 

 

Kontoplanen er brugbart og behøver ikke tilpasninger. 

 

Floorball indtægter 

3110 Kontingenter - kr.10.000,00  

3112 Kommune tilskud kr.0,00  

3150 Diverse indtægter - kr.10.000 hensat fra OK benzin 2022 

3190 Tilskud/støtte kr.-300,00  

Indtægter i alt kr.- 20.300 



 

Floorball udgifter 

3201 Deltagelse i stævne 3.000 

3221 Rekvisitter 1.400,00  

3230 Spillertøj 0,00 

3250 Materialer 0,00 

3261 Kursus 0,00  

3272 Kontingenter  900,00 

3283 Møder 0,00  

3285 Sociale arrangementer 3.000 

3290 Diverse 2,000 

3295 Hensat Floorball 10.000 OK benzin 

Floorball udgifter i alt 20.300 

Resultat Floorball i alt 0,00 

 
 
HE - Kajak: Har været ude på vinterroning. Det kræver mere udstyr, hvorfor der ikke har været 
mange afsted. Formandsposten forventes besat. 
Der er gjort klar til hvem der skal være i svømmehallen til januar. 

7. Åbent punkt for 
tilføjelser 

Folkeoplysningsudvalg: Udgår. 
 

8. Dato for nyt 
bestyrelsesmøde 

13.01.23 kl. 16.00 

9. Eventuelt Socialt arrangement 13.01.23: Der kommer et oplæg fra Jørn. 
 
Der er indkøbt møbler til fællesrummet i vig hallen. 
 
I VF er der slået en stilling op til en økonomimedarbejder, som også kan bruges ifbm. FKO som en 
hjælp til vores regnskabsmedarbejder. 
 

 


