
Bestyrelsesmøde FKO mandag d. 13.02.23 kl. 16.30 

Referat  
 
 
 
 

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

 

1. Referat fra sidst og 
dagens dagsorden 

 

Referat fra 13.01.23 og dagens dagsorden er godkendt.  
 

2. Økonomi/regnskab 
2022 inkl. 
budgetproces 2023 

 
 
 

Vi er næsten klar med regnskabet for 2022.  
Det ser ud til, at vi nærmer os, det mål vi tidligere har sat, om at driften af de enkelte afdelinger, 
skal balancere, så vi på sigt kan klare os den at vi er afhængige af tilskud fra festivalerne.  
Undtagelsen for 2022 er fodbold, hvor den nye kunstgræsbane lige nu giver et underskud i 
afdelingen, men det skal gerne ende med at balancere på sigt.  
Vi forventer Generalforsamling slut marts.  
HE har et ønske om, at medlemslisterne bliver løbende opdaterede og fejl og mangler bliver rettet 
i løbet af året og specielt op til aflevering af data til afrapportering og ansøgninger.  
JK fortæller at Mette er ved at være klar til at dele opgaver med Rikke. Rikke har brug for at lande, 
og derefter vil der blive etableret kontakt. 
 

3. Projekter: VKI: Vi arbejder forsat på sagen og processen er i god gænge.  
 
”Vig Byskov”: Der er stiftende generalforsamling inden for de næste 14 dage. Der søges nu 
personer med kompetencer, der kan gavne projektet.  
 
Klubhus FKO: Vi har modtaget landzonetilladelse, dog med en klagefrist der udløber 1. marts 
2023. 
  
Efter en række positive møder med kommunen ligger der nu udkast til sokkellejeaftale til 
underskrift. Kunstgræsforeningen lejer vederlagsfrit i 30 år et areal til klubhus på 280 m2 og et 



udenomsareal på 620 m2, i alt 900 m2. Aftalen behandles af økonomiudvalget den 21. marts 
2023. 
  
Omkring fastsættelse af husleje og udkast til huslejeaftale, indhentes der data til brug for disse 
aftaler. 
Huslejeaftale med forventet husleje og estimeret forbrug skal bruges til ansøgning om 
lokaletilskud, så vi kan modtage 65 % i tilskud til driften af klubhuset. 
Der sigtes efter at fremlægge lokaletilskudsansøgning for Folkeoplysningsudvalget den 18. april 
eller 25. maj 2023. 
Der er kommet prisoverslag ind på dele af inventar til klubhuset. 
Andreas Bentsen er ved at tegne klubhus helt færdigt så materialet til ansøgning om 
byggetilladelse kan gøres færdigt. 
Der skal indhentes priser på byggeriet og udvælges Entreprenør som skal opføre klubhuset. 
Vi afvejer beslutningen om, hvordan byggeansøgningen skal laves, for at sikre bedst/hurtigst 
muligt godkendelse.  
Samtidigt kan det være en udfordring mht. til brandgodkendelse – både tidsmæssigt og 
økonomisk.  
RA Hvor kommer lejeafgiften til at ligge? Hvis den ligger i fodbold, så kan det være vanskeligt at få 
driften til at gå i 0? JH – Vi har endnu ikke lagt os fast på, hvilken konstellation, vi vil køre det i. Det 
bliver et spørgsmål for bestyrelsen, og vi søger nu information fra revisor og juridisk rådgiver om 
hvilken løsning, der vil fungere bedst for os. 

4. Status E-sport: Der en tung bet, fordi der er indgået en aftale, der løber over 3 år, hvis ikke der findes en 
ny lejer. Der er forespurgt, om der var mulighed for at vi kunne komme ud af aftalen før, men der 
er afvist i første omgang. Vi arbejder videre på sagen, da lokalerne er ryddet. Vi arbejder samtidigt 
på at finde afsætningsmuligheder for resten af udstyret.  
 
Fodboldgolf: Vi er enige om, at der lukkes ned fodboldgolf i forhold til Holdsport. 
 
Teltudlejning: Vi vil fortsat gerne have teltet, da det bl.a. har en positiv effekt i forhold til 
sponsorer. Vi har et overskud på ca. 20.000, - sidste år. Der er allerede repareret på teltet. Vi skal 
blive bedre til at få betaling ved udlejning. Vi er nu ved at finde ud af, om der fortsat er et team, 
der har mod på at udføre opgaven. Der er mulighed for at tjene en del penge på udlejning, hvis vi 



gør mere for at annoncere for vores udlejningen. Lige nu, fungerer holdet ikke optimalt og det er 
væsentligt, at der er et velfungerende team. Vi har brug for en ansvarlig for udlejning af teltet og 
måske et team af lidt yngre medlemmer, der må gerne være en gulerod for at være en del af 
teamet. Vi venter med at styrke annonceringen, til vi ved at temaet er på plads.  
 
Reklamekørsel: Vi er godt i gang i udvalget, hvor der arbejdes på at få nogle bedre aftaler, så vi får 
flere kontanter ud af indsatsen og der er allerede kommet nogle bedre aftaler i bogen.  
Der er lidt mindre opbakning blandt håndboldspilerne til den opgave, hvor fodbold har en aftale 
om, at alle skal deltage i uddelingen.  
JK – Er klubberne blevet for afhængige af de penge, der kommer derfra?  
RA – Der er heller ikke meget Feel-good over uddeling af reklamer, sammenlignet med evt. at 
indsamle pantflasker eller andet, der har et større formål.  
JH – Vi kan se på at finde flere grønne løsninger på sigt, men lige nu, får vi mere ud af 
reklameuddelingen.  

5. Vig festival 2022-2023, 
Lars Lilholt og 3-dages 
marked 

Vig festival: Det ser ud til, at festivalen bliver udsolgt, så det går godt. Der arbejdes på en strategi 
proces, for at udvikle festivalen på sigt.   
 
Lars Lilholt: Er i gang med forhandlinger om fordelingsnøglen vedr. betalingen. Datoen er d. 28. 
juli. Der arbejdes på at få et andet band på, der kan være med til at give gæsterne mulighed for at 
blive på pladsen lidt længere.  
 
3-dages marked: Er i dialog med festivalen. Gymnastikforeningen er ikke interesserede i at 
deltage, men handelsstandsforeningen er med. Der er udsendt en oversigt over, hvilke vagter, der 
er behov for at få dækket, så vi allerede nu kan begynde at booke medlemmer til at hjælpe til. Jo 
flere vagter, vi kan dække, jo mere får vi ud af det økonomisk.  
Det er meget kortere vagter (2 timer), men vi vil give folk mulighed for at tage flere vagter i træk, 
så det bliver letter at få dækket alle vagterne. Vi forventer, at det kan være med til at skaffe flere 
penge til vores udviklingspulje.  

6. De enkelte 
udvalgsrepræsentanter 

Ansøgninger til udviklingspuljen:  
HB – Vig Motion  
Der er søgt om midler til indkøb af kondi cykler til erstatning for de nuværende som er helt tilbage 
fra starten på Møllevej. Derud over en trappemaskine for at styrke muligheden for yderligere 



cardio træning samt imødekomme ønske fra medlemmerne (Players1 spørgeskema undersøgelse 
samt “følge med den generelle udvikling”). Det er forventet at investeringen vil kunne tjenes ind i 
løbet af året, ved at der bliver yderligere medlemsvækst. 
 
Fremtidssikre Vig Motion de kommende år ved at skabe rammer til mindre hold med f.eks. “Loop” 
lignende træning, der ikke behøver være i spejlsalen. Der ud over er det vigtigt, at Vig Motion helt 
overordnet fremstår opdateret og imødekommende i forhold til de igangværende sondringer i VKI 
regi. 
 
72.000, - fra FKO 
72.000, - fra DGI Motion  
Ca 80.000, - fra VM  
 
JH – vi deltager i Teamchef dag – ved Audebo. JH er taler ved eventet, og vil. fortælle om fordelen 
ved at være frivillige på festivaller etc. Det skulle også være med til at give flere medlemmer i VM. 
 
HB – Ansøgning til DGI puljen er blevet kvalitets sikret via Charlotte/DGI . Der har været afholdt 
fælles personalemøde hvor både instruktører og frivillige var inviteret (I alt 20 deltog). Vi har fået 
ros for god information og bedre aktiviteter i forbindelse med det nye forenings setup. 
Bestyrelsen godkender ansøgningen. 
 
Fodbold – træningslejer i Tyrkiet. 
JH - Der er lidt overvejelser omkring om det er ok at sende medlemmerne til en træningslejer i 
Tyrkiet, med baggrund i den nuværende situation omkring jordskælvene i landet.  
RA – Det er også en slags støtte at lægge penge i landet, hvis vi er sikre på, at medlemmerne ikke 
er de områder, der er berørt.  
JK – der er ingen rejserestriktioner, men det kan være sværere at få lægehjælp i området.  
JH – det kan være en ide at lave en udtalelse, der omhandler vores holdning til turen.  
Der er giver socialt bidrag til enkelte deltager.  
Bestyrelsen godkender ansøgningen. 
 
Fodbold – event til at styre teambuilding og arbejde med strategi. 



De har fået et tilbud fra den Rytmiske Højskole. Der søges. Ca 20.000, til eventet.  
Der er enighed om at bevilge penge til teambuilding/strategi event.  
 
Fodbold ansøger også om støtte til trøjevask, fordi der skal køres vasketøj til Herrestrup og der 
bedes om mulighed for at overskride budgettet.  
 
Der bedes om, at udvalget arbejder videre på at finde løsninger.  
 
Her forlader JK mødet. 
 
Kajak – søger til et førstehjælpskursus. 
Bestyrelsen indstiller til at ansøgningen godkendes på næste møde, når vi igen er 
beslutningsdygtige.  
 
JH - kommer med kontaktdata, vedr. opdatering af inventarliste i for hold til forsikring.   
 
MA - Fodbold: Alle er ved at være kommet i gang med den udendørs træning, det er kun de 
yngste, der fortsat træner inden dørs. Udvalget arbejder videre med at udvikle fodbolden og det 
går frem ad med at skabe forandringer i afdelingen.  
Arbejder på at få et pigehold mere. 
 
HB – Vig motion: Havde personalemøde for anden gang. Fik gennemgået 
spørgeskemaundersøgelse, og kunne selv komme med input. Gennemgået årshjul. Første gang, at 
der er blevet delt så meget information. Leverandører er også med til at komme med gode oplæg 
til udvikling og vil også være med til at dele FB opslag for os.  
Medlem nr. 600 – fik kurv, billede og FB-opslag. Der er ved at komme flere nye frivillige. Nye tiltag 
med events/aktiviteter, støtte til den lokale Diabetesforening.  
 
DA - Boksning:  
 
RA - Håndbold: Håndbold kan ikke få støtte til renovering af deres lokaler fra kommunen. Kan ikke 
bade i Nykøbing pga. legionella.  



 
JK - Floorball: Rørvig IF er ved at starte et +60 år motionsfloorballhold op ude i Rørvighallen. Vi har 
doneret 2 aflagte mål, stave, bolde og overtrækstrøjer, så de kan komme i gang. 
Siden sidste bestyrelsesmøde har to af spillerne afholdt en børnetræningsevent med 7 deltagere. 
Dette gentages søndag den 12. marts kl. 10-12. 
Er ved at sælge spillertrøjerne, så der er råd til at købe et nyt sæt med opdateret Vig festival-logo. 
2 floorballmål som var i restordre, er modtaget. Vi råder nu over tre baner på 10*20 meter og mål 
til disse. 
 
HE - Kajak: Vi kører på med vinterroning, der er nyt i klubben og kajaktræning i svømmehalen.  
 

7. Åbent punkt for 
tilføjelser 

Folkeoplysningsudvalg: Nye regler for Fritidspas – ikke længere maks. grænse på 600 kr pr år. Nu 
søger de at gøre det lette at søge og åbner for at ansøge løbende i løbet af året og giver mulighed 
for større beløb.  
 

8. Dato for nyt 
bestyrelsesmøde 

d. 23. marts kl 16.30 

9. Eventuelt Der er intet til eventuelt 
 


