
Bestyrelsesmøde FKO fredag d. 13.01.23 kl. 16.00 

Referat  
 
 
 
 

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

 

1. Budget 2023 og 
regnskab 2022 

 

Der forventes et underskud på omkring 250.000 kr. hvilket er et tilfredsstillende resultat på 
driften. I dette beløb er der ikke medregnet overskud for Vig Festivalen. 
Der er en gæld til SPAR på 7.000 kr. som er dukket op, hvor man troede det var et sponsorat. 
Denne type udgifter er dukket op løbende, hvilket gør det vanskeligt at få lukket budgettet. 
Der er tilkommet gamle mails som ikke har været håndteret, der er sendt videre. Det er mindre 
beløb der mangler. 
Udgift til konfirmationsgaver er heller ikke bogført endnu. 
Der forventes forhøjede driftsomkostninger på omkring 120.000 kr. grundet drift af kunstbane og 
klubhus fremover. 
Der mangler informationer omkring telt, floorball og e-sport. 
 

2. Status klubhusbyggeri Der skal søges lokaletilskud fra kommunen, når vi kender lejepris, driftsomkostninger osv. 
Der afholdes møde om drifts- og anlægsbudget på mandag. Jørgen har været meget aktiv ift. 
samarbejde med kommunen for at skabe fremdrift. 
Det er forsat uvist om Landzonetilladelsen vil tage 12 mdr. eller 8 uger. 
Udgiften til klubhuset forventes at være omkring 3,5-4,0 mio. kr. 

3. De enkelte 
udvalgsrepræsentanter 

MA - Fodbold: Intet nyt 
 
HB – Vig motion: Resultat af DGI spørgeskemaundersøgelse som er den første af forventet 
fremtidige udsendelser; skema udsendt til  312 ud af ca. 500 medlemmer fordi vi ikke har mail på 
alle. Vi får indhentet disse manuelt. Der er indkommet 119 svar, hvilket svarer til en svarprocent 
på 38%.  
Der ud over har der været mulighed for at besvare via QR kode opstillet ved receptionsområde for 
at få flere til at svare. Det gav 40 ekstra svar. 



Udover de kvantitative svar er der kommet omkring 100 kommentarer som vil blive bearbejdet i 
den kommende tid. 
Når dette arbejde er gennemført vil resultat blive delt blandt instruktører, frivillige samt 
medlemmer. 
 
Der arbejdes målrettet på at få oprettet et hold af VF hjælpere til 2023 festivalen. 
 
VM har for første gang siden 2018 igen sorte tal på bundlinjen! 
 
DA - Boksning: Intet nyt 
 
RA - Håndbold: Intet nyt 
 
JK - Floorball: Der er afgivet ønske om træningstider fra 1. juli 2023 og et år frem. 
Det er torsdage kl. 18.30-21.15 og gælder hele hallen i Vig. 
15. januar udsendes kontingent for 1. halvår 2023 kr. 200 til i alt 35 medlemmer. Det betyder 
samtidigt at der bliver lukket for optag af nye medlemmer frem til 30. juni 2023. 
Det planlægges at holdet tager til FINAL4 stævne den 15. april 2023 i Næstved og ser mændenes 
og kvindernes finaler om danmarksmesterskaberne. 
Evt. møde med Rune Sørensen den 29.1 om opstart af floorball for børn på tværs af flere 
foreninger. 
 
HE - Kajak: Fraværende. 

4. Visioner Vi skal have mindsettet ind på, hvad vi vil med afdelingerne og hvilke udfordringer vi hver især står 
med. Det vigtigt vi har visioner at arbejde ud fra, så vi ikke går i stå. 
E-sport var et eksempel på en afdeling, hvor visionerne ikke var på plads. 
 
MA - Fodbold: Der er ønske om at lave en fælles dag for alle områder, hvor man kan dele viden. 
5 års plan: Forkæle de frivillige som hjælper til ved bland andet sommerland cup.  
Klar strategi og ambitioner. 
Det bedste fodboldhold i Odsherred. Både række og medlemmer. 
Bedre synlighed. 



Flere medlemmer. 
Bedre til servicetjek på vores budget. 
Fastholdelse og uddannelse af trænere. 
Hold i alle rækker. 
Ønske om Odsherreds bedste anlæg. 
Nye tiltag – måske fodboldfitness. 
Det bedste klubliv med hygge, hvor man har lyst til at komme fordi. 
Klub og kampdage, hvor der spilles hver dag. 
 
Udfordringer: Økonomi herunder reklame. Bliver det hele digitaliseret så vi mister vores indtægt 
på 140.000 kr. 
Færre sponsorer da disse er udfordret på indtjening. Sponsorudvalget styrkes derfor for at skabe 
nye forbindelser. 
Frivilligheden – Vi har mange arrangementer i foreningen og kan vi blive ved med at få det antal 
frivillige vi skal bruge. 
Faldende medlemstal, lige nu 231 medlemmer. 
Skal slås med de enkelte afdelinger omkring indtjening? hvis nu vi mister sponsorer skal vi så tjene 
penge selv ved evt. koncerter eller andet som foreningen også gør. 
 
HB – Vig motion:  
 
1-3-5 års plan; Der er udarbejdet strategiplan for 2022-2024 som fokuserer på at opnå medlemstal 
do. perioden 2016-2018 gennem attraktive tilbud og opdateret fitness udstyr. 
Der vil være fokus på at tiltrække frivillige og kvalificerede instruktører gennem attraktive forhold i 
VM, frivillig fest og samvær (eksempelvis i VF regi) 
 
DA - Boksning:  
1 år 
Vi har flere unge boksere klar til diplomkampe. 
Udskiftning af motionsudstyr til mere tidssvarende kvalitet.  
Bedre udnyttelse af særligt motionsafdelingen og afklaring på om vi kan beholde bokserummet. 
 



3 år 
Vi afholder vores egne diplomkampe. Kenn er uddannet kampdommer og leder og derfor kan vi 
afholde dem selv. Stort fokus på at motivere vores unge boksere til forsat diplomkampe, men i lige 
så stor grad kampe. 
 
5 år 
En bokseafdeling som er repræsenteret rundt om i landet med vores unge boksere, der tager til 
diplomkampe og kampe. Vi skal være synlige udenfor vores egen by og vise, at FK Odsherred også 
har en bokseafdeling med ambitioner og visioner om mere end blot at træne i hjemlige lokaler. 
 
 
RA - Håndbold: Det er ikke vendt i udvalget.  
Vores vision er at styrke de hold vi har. Der er for stort spænd mellem de yngste og ældste hold. 
Samarbejdet med Per Klarup forsætter. Der er 131 medlemmer. 
Der ses ikke umiddelbart effekt af VM. 
Tag en ven med dage er en god måde at rekrutterer på. 
Julefrokost er afholdt. 
Vi har udfordringer med medlemmer der tager på efterskole. Vi ønske at finde metode til at 
fastholde dem, så de vender tilbage til os. 
 
JK - Floorball: Der er ikke de store planer. Vi skal holde fast i motionsfloorball-konceptet hvor der 
er plads til alle trods meget forskellige forudsætninger. Vil motiverer mere omkring deltagelse i 
Vig festival og øvrige aktiviteter der kræver frivillige. 
Måske nedsættelse af udvalg for floorball. 
 
 
HE - Kajak: Fraværende. 
 
Bogholder: Mette har en vision om at der afholdes kvartal vise møder med de enkelte udvalg 
omkring budget og regnskab. 
 

5. Ansvarsfordeling Udgår. 



6. Næste møde Mandag den 13.02.23 
 

7. Eventuelt Punkt ang. Teltudlejning og fodboldgolf skal på til næste møde. 
 
Reklame. Michael spørger til om vi skal ud med reklamer. Dette finder håndbold og fodbold en 
løsning på idet ingen andre afdelinger ønsker del i dette. 

 


