
Referat fra bestyrelsesdag tirsdag d. 16. april 2013 kl. 17.30 i Lærkereden, 
Strandlystvej 9. 4560 Vig. 

Tilstede var 2 personer fra hvert udvalg under FK Odsherred:  

Torben, Henrik Søborg, Nina, Søren, Henrik Kjær, Flemming, Camilla, Michael ”Tubi”, Ove, 
Christina, Lars, Han Jørgen ”Hønse”, Linette, Kim Larsen, Kim, Ole, Pia, Anders, ”Småtte”, Erik, 
Finn, Allan og Lone. 

Ordstyrer: Anders Holm. 

Torben bød velkommen til alle deltagerne, og fortsatte med et oplæg om FK Odsherreds historie 
og opbygning 
. 
Vig Motion vil meget gerne med i den nye hal, men det bevirker, at stedet hvor det er nu skal 
forsøges solgt, og det kan blive vanskeligt som tiderne er nu, men alt kan ske, når den nye vej, rute 
21, kommer. 
 
Pia forklarede om foreningens regnskabsopbygning. Hver afdeling bliver ført for sig selv, men der 
er nogle fællesudgifter som er budgetteret med kr. 881.000,- i udgifter for 2014 og ca. ½ million i 
indtægter. 
Der var en del udvalg, der ikke var klar over, at de økonomisk bidrager til fællesudgifterne. Dette 
bør forklares noget bedre. 
 
Tilskuddet fra kommunen kommer i næste uge. 
 
Er der andre end kajak, der ikke får lokaletilskud, og ja, det er der? Bokserne får heller ikke 
lokaletilskud, men der er håb om, at de fremover kan få tilskud, idet der er mange sociale ”tunge” 
medlemmer. 
Kajak er på kajakøen og får ikke tilskud i øjeblikket. 
 
Medlemstilskuddet bliver udregnet som et gennemsnit og tildelt hvert udvalg efter medlemsantal. 
 
Et udvalg kan godt selv danne en indtægt, som er deres egen, f.eks. loppemarked, salg af juleskrab 
m.v. 
 
Sponsorater. Der kan tegnes særskilte sponsorater for de enkelte udvalg. 
 
Underskud fra nogle enkelte udvalg bliver betalt af fælleskassen, og det er de udvalg, hvor der er 
mange unge medlemmer, at et underskud accepteres. 
 
Vi forsøger at sætte regnskabet i 0, så vi ikke er afhængige af Vigfestivalen. 
 
Det undersøges om OK kortet gælder alle aktiviteter i FKO, så det ikke kun er håndbold der får del i 
overskuddet, men gælder alle udvalg. 



 
Oplæg fra Anders Holm: 
Er vi for store:? 
Vi er ikke for store, men skal satse noget mere. Vi er i gang med motion, motion. 
 
Vi kan få noget mindre ind, ad hoc, hvor man kan være på prøve, men det hele ender med 
økonomi, for hvordan finansierer vi det, f.eks. et baskerhold?  
 
Vi skal ikke være større, så længe vi ikke kan få dette til at fungere optimalt. 
 
Man når ikke ud til de enkelte medlemmer, som det er nu. 
 
Vi har ikke en størrelse der er homogen, men vi kan bryste os af at være en del af FKO. 
 
Kommunikation er vigtig. Vi ved i bund og grund ikke hvad hinanden står for. 
 
Det vil kræve en journalist, der kan formidle ud til alle. 
 
KOMMUNIKATION ER ALFA OG OMEGA. 
 
Hvad nu hvis der er én der vil starte f.eks. volley? Vi skal ikke have flere nye, før vi er 
velfungerende. 
 
Spiller geografien ind? Det behøver ikke alt sammen at være i Vig, men når der er boksning i Nyk. 
er der ikke noget i vejen for at man også kan have en afdeling i Højby eller Vig. 
Vi har altid været vant til at skulle køre(transportere), hvis der skal være satelitter, skal grundlaget 
være i orden. 
Er geografien en udfordring?  Det er ikke den store hindring, men det der bliver tilbudt skal være 
godt nok. 
 
Man kan også have opslagstavler, dele informationer, have en krumtapsbygning. 
 
Et samlingspunkt – fælleslokale. 
 
Er vi for store? Der er plads, hvis der kommer noget interessant. 
 
Have noget fælles omkring sponsorer. Reklamere  noget  mere for hinanden, og tydeliggøre over 
for hinanden. 
Lave samarbejde på tværs af aktiviteterne og træne sammen. F.eks. besøger bordtennis 
kajakkerne en bestemt dag, eller alle kan besøge hinanden nogle bestemte dage på et år. 
 
Afholde  temadage. 
 
En foreningsmesse, hvor alle aktiviteter er samlet. 
 



Hvordan skaber vi sammenhæng? 
Vi, os alle, er ambassadører, det er vores opgave. 
Have ens beklædning f.eks. t- shirts eller sweatshirt i samme farve, et eller andet lækkert stykke 
tøj, men vi skal være helt klare, så det er noget vi kan få/købe igen og igen.  
Det er svært at blive enige om farver, men vores er altså bordeaux.  
Kun kamptøj kan lade sig gøre, ikke træningstøj. 
Der er delte meninger om farverne, det er for så vidt ligegyldigt, det er logoet, der betyder noget, 
og det skal ud så meget som muligt. 
 
Én fest om året eller hvert andet år? 
Skal vi have én fest om året for alle medlemmer. 
Det er svært at holde afslutningsfest for alle, idet man afslutter på forskellige tider af året, og der 
er kåringer, der tager lang tid. Så kan hver aktivitet holde afslutningsfest. 
Nogle mener godt man kan høre på hinandens kåringer! 
Så kan man holde en fest uden kåringer. Det  vil  give  en følelse af samhørighed. 
Man kan også have et arrangement i f.eks. Vig Motionscenter med nogle aktiviteter, og være 
sammen med en masse andre. Sjov og dyste og fest om aftenen. 
Give sportsgrenene  lov  til  at  være sig selv, og holde deres egen fest. 
5 eller 10 kamp, hvor vi arbejder os igennem Odsherred, og slutter af med en kæmpefest. 
Event for alle f.eks. Chris MacDonald. 
Hvad vil vi målrette, er det kun de frivillige? 
 
Skal det hedde forretningsudvalget? 
Forretningsudvalget  =  penge, det handler om økonomi. 
Mange tror, vi er en kæmpeforening med mange penge. Hvilket signal sender vi omverdenen? 
Hvis FKO er så stærke, hvordan kan vi så fortælle omverdenen, hvad vi står for? 
Er FKO en succes? Nej, ikke økonomisk. 
Internt bekriger vi også hinanden omkring økonomi. Vi skal ikke bare bruge penge. 
Succes og økonomi og de tilbud vi har. Vi skal få defineret succeskriterierne, er det en 
forretningsplan/sportsplan. 
Vi er ikke en forening i foreningen. 
Vi er en succes, og det skal vi være stolte af. 
 
Det skal være kommunikation, og det er vigtigt. 
Et nyhedsbrev vil være med til at skabe en god interesse. 
Benytte facebookprofilen til information til alle udvalg. 
Der er en hjemmeside til alle udvalg. Henrik meddeler at alle vil blive introduceret indenfor den 
nærmeste fremtid til ”undervisning” af hjemmesiden. 
 
Mangler vi en person (direktør), der kan ”løbe” rundt over det hele? 
 
Kunststofbane: hvis det er det fodbolden ønsker, er det jo det de skal have. Vi må se hvordan det 
udvikler sig. 



Annoncering:  Man ønsker én stor fælles annonce i Det ny Odsherred, og ikke flere små.  Hvis  
sponsorerne skal være med,  fylder det meget i annoncen, og en stor annonce er dyr, og det har vi 
ikke økonomi til. Ønske om at det er en helside, som man deles om. 
Der skal være mere kommunikation indenfor dette område. 
Med  en  fælles  FKO facebooksprofil, rammer man mere end 1000 gange annoncer. 
Det kræver en administrator på en fælles facebook. 
Facebook for hver enkelt idrætsgren, og er det noget fælles, kan det komme ud på alle grupper. 
 
Aktivitetskalender. Hvad sker hvornår? 
 
Forslag om store skilte på stadion og mindre annoncer (sponsorer) i Det ny Odsherred. 
Når en sponsor betaler kr. 25.000,- så vil/skal de også have annoncerne med. 
 
Spørgsmål vedr. ansættelse af en forretningsfører, hvordan skaffer vi økonomi til det i fællesskab? 
Nogle tror mere på en koordinator , men også forslag om nogle jobs (2-3) med tilskud til. Det er 
ikke muligt for os at ansætte personer i kortere varighed. 
 
Eget FKO- hus: Et fælles klubhus i nærheden af banerne og hallen i Vig. 
Der er også faciliteter i Herrestrup, som man kan benytte, men der er der et cafeteria til andre 
priser end dem man har i eget klubhus. Faciliteterne i Herrestrup er ikke store nok, og vil aldrig 
blive det. 
Vi skal gå efter at være/blive i Vig. Vi er ikke kun en fodboldklub, men vi skal være fleksible og have 
fælles faciliteter. FKO FORENINGSLOKALE, der mangler et samlingspunkt. 
Hvis ikke der bliver bygget et klubhus, så er der i Herrestrup. 
Vi skal passe på med, hvad vi melder ud, vi skal holde sammen. 
 
Fællesopbakning/opmærksomhed. 

- Der går fint med Vig Motion. 
- Gymnastik og bordtennis i Herrestrup er helt fint. 
- Kajak føler sig stadig lidt nye. 
- Løberne. Hvis der er problemer siger de til. 
- Bokserne skal for første gang med til Høvestævnet, og det giver god reklame for FKO. 
- Der ønskes et møde tilsvarende dette for alle udvalgsmedlemmer, hvor vi også kan komme 

”rundt” om hinanden. 

Anders Holm takkede for aftenen, og gav udtryk for at mange kunne lære noget af FKO. 
 
Torben har noteret sig nogle ting, og sagde at vi arbejder helhjertet for hallen i Vig, faciliteterne 
der og på at få et klubliv. 
 
Pia rettede også en tak til Anders Holm. 
 
Ref.: Lone 
 
 



 
 
 


