
FK Odsherred                                                                                          Bestyrelse. 

Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 19. december 2015 kl. 13.00 i Herrestrup. 

Tilstede: 
Torben Møller, formand FKO 
Jørgen Knudsen, bokserne. 
Ib Jensen, Kajak. 
Linette Mortensen, gymnastik. 
Henrik Søborg, forretningsudvalget. 
Camilla Lynge, håndbold. 
Maria Hellmann, fodbold ungdom. 
Lone Nielsen. Forretningsudvalget. 
Afbud fra: Anders Larsen, Henrik Kjær, Pia Sanggaard, Ole Larsen, Henrik ”Småtte” Petersen, Ove 
Toft og Allan Malcho. 
 
Dagsorden: 
Pkt.: 

1. Godkendelse af dagsordenen og referat fra sidste møde. 
Rettelse til dagsordenen pkt. 5: Generalforsamlingen lørdag den 26. marts 2016 kl. 10.00 
på lærkereden rettes til lørdag d. 19. marts 2016. 
 
Dagsordenen blev derefter godkendt. 
Referatet fra mødet s. 17. januar 2015 blev godkendt. 
 

2. Økonomien 2015, og budget 2016. Vi er desværre bagefter med budget 2016. 
Økonomi 2015: Økonomien ser fornuftig ud. Vi er gode til at styre efter budgetterne. Vig 
Festival 2015 har givet et pænt overskud. 
Regnskab: Det kan godt indimellem tage lidt lang tid at få tallene frem, men Pia, Yvonne og 
Torben har et godt samarbejde og har god føling med det hele, og det kører ganske 
fornuftigt. 
 
Drøftelse omkring økonomien, idet det kan være svært at styre for en afdeling, når man får 
regnskab pr. 31. okt. i midten af december, især hvis der er spørgsmål, kan det vare længe 
før man får svar. 
Det nemmeste er at styre udgifterne, det er sværere med indtægterne, kontingenter. Der 
skal findes et godt system vedr. indbetaling af kontingenter. Der arbejdes med et nyt 
system vedr. scanning af fakturaer i ”økonomic”. 
Vil det være et ønske at alle afdelinger kan gå ind i systemet med læseadgang til 
økonomien? Nogle har behov for det, andre ikke. 
 
Budget 2016: Vi er lidt bagefter med budgettet, men der arbejdes hårdt på det mellem jul 
og nytår. 
Vig festivalen bliver udfordret af andre musikarrangementer, så situationen kan hurtigt 
ændre sig m.h.t. indtægter, og da det er musikken der tiltrækker, er  det  vigtigt,  at det er 



den rette musik til de rigtige priser. Konkurrencen er hård, og de skal alle tjene penge på 
deres festivaler. 
Der arbejdes med svind omkring festivalen, idet der er et stort svind og dermed brodne kar 
indenfor egne rækker. 
Der skal nok komme et budget ud så hurtigt som muligt.  
Vi skal have en Vig hal op at stå, og Vig Motion får mulighed for at låne penge til nye 
rekvisitter m.v. og afdrage dem over 5 år.  
Vi har en fornuftig økonomi, og det kan nogenlunde balancere. 
Nogle afdelinger for lov til  at  overføre midler fra 2015 til 2016. 
 

3. Aktuelle ting der rører sig i foreningen herunder de enkelte aktiviteter kort. 
Maria Hellmann, fodbold ungdom: De har lidt under mangel af hallen i Vig, der mangler 
klubånd og fællesskab, men det kører alligevel godt. 
Talentprojektet med Per Stech i samarbejde med Sparekassen, NIF i Nyk., FKO og Asnæs 
kører rigtigt godt. Vi går absolut ikke på rov i andre klubber, som nogle måske mener, men 
samarbejder omkring de små årgange, og det er vigtigt at spillerne bliver i deres egne 
klubber, og man så der har mulighed for et samarbejde. 
3 årgange har været på en rigtig fin tur til Italien. 
Forældrene indbyrdes har det fint sammen. 
 
Jørgen Knudsen, bokserne: Der er nu aftaler med Ældresagen, psykologisk bosted og 
ungeenheden samt jobcentret, som gør det muligt at aflevere et budget i balance, og hvor 
der er plads til træner løn, uddannelse, udstyr, rengøring og deltagelse i stævner. 
Lige nu er der 4 trænere og 2 hjælpetrænere. 
Der er aktiviteter  mandag  -  fredag, i alt 13 træningspas fordelt på de forskellige grupper. 
Der kommer ca. 120 mennesker i lokalerne på en uge. 
Der er aftale med Røde Kors omkring 6 personer og 1 pædagog. 
Der er indgået aftale med EUC/Holbæk om maling af lokaler, hvor man betaler for 
materialer og transport  for  3  lærlinge  i ca. 3 uger i januar, og EUC vil gerne have flere 
opgaver fremover. 
Der er 3 fokusområder i 2016: Kvalitet i lokaler og udstyr, kvalitet i træningspassene og 
positiv omtale af bokseklubben. 
Der planlægges et breddestævne i hallen i Vig i 4. kvartal i 2016 hvor man så også vil fejre 
boksernes 25 års jubilæum. 
Der er 2  kamp  boksere  og nogle stykker som skal bokse diplomkamp, hvor de kan  vise 
deres tekniske færdigheder inden de skal i rigtig kamp. 
Det hele går godt med den fornødne støtte fra FKO og Lisa og Yvonne. 
Asylbørn: Orientering om at vi ikke må forvente at asylbørnene bliver i kommunen idet de 
må vælge hvor de helst vil hen, og ingen har valgt Odsherred, idet de søger større  byer.  
Det er lidt anderledes med de børn der er under Røde Kors. 
 
Lone Nielsen, arrangementsudvalget  i fravær af Ove Toft: Som noget nyt vil der i år blive 
en nytårskur for alle aktive personer i FKO, og det er lørdag d. 9. januar 2016 kl. 14.00 – 
17.00 i barakken ved lethallen i Vig. Invitationen er i Odsherredavisen i den kommende 
uge. 



Der er indbudt til hjælperfest i forsamlingshuset i Nr. Asmindrup lørdag d. 6, februar 2016 
hvor der er plads til 120 personer. 
Lillholtkoncerten er fastsat til fredag d. 29. juli. 
Jørgen Knudsen har åbnet døren for et Geopark cykelløb i Odsherred. Der skal være møde i 
januar, og det kan nok ikke lade sig gøre i 2016 men 2017. 
Torben kunne fortælle, at det er på tale med en slotskoncert i gården ved museet på 
Anneberg muligvis den 26. august, med nogle gode musiske emner som f.eks. GNAGS, Poul 
Krebs og Michael Falck til en betaling på omkring kr. 300,- for en billet. Det bliver i 
samarbejde med Vig festivalen. 
 
Henrik forsøger at sende invitationen til alle i FKO omkring nytårskuren. 
 
Camilla Lynge, håndbold: Det har været et hårdt år med ”knæk kurven” for at få bedre 
arbejdsredskaber, men det har også knækket nogle af udvalgsmedlemmerne, men nu er 
der ved at være styr på det. 
Den sportsansvarlige som blev ansat d. 1. maj stopper d. 31.12. 
Der er mistet 58 medlemmer siden d. 1.6. og vi har ikke været gode nok til at udvikle 
trænere, men har også samtidig været pressede, og lige nu er der gang i ansættelse af 
trænere til næste sæson. 
Der er ansat en ny træner til U16 hvor håbet er at fastholde dem. 
Spørgsmål til Camilla om et samarbejde med andre klubber, der også er i knibe m.h.t. 
medlemmer? 
 
Linette Mortensen, gymnastik: Gymnastikken er nok den mindste klub i hele FKO med 14 
deltagere. Linette er blevet uddannet fitnessinstruktør og hjælper til i Vig Motion hvilket 
Morten også gør. 
 
Henrik Søborg, badminton på vegne af Allan Malcho: De lider også under en manglende Vig 
hal. Der har lige været 35 til juleafslutning. Der er ingen børnespillere, da der ikke er 
trænere og tid i hallen, men det kommer forhåbentlig i den nye hal i Vig. 
 
Henrik Søborg, løberne på vegne af Henrik Kjær: Der er 260 medlemmer og 30 trænere. Det 
højeste antal løbere til en træningsaften er ca. 170. 
Skolestafet og aftenstafet samlede ca. 800 deltagere og gav et overskud på kr. 25.000,- 
Til Sandflugtsløbet var der 509 deltagere, der manglede kun 10 deltagere i en rekord og det 
gav et pænt overskud på kr. 20.000,-. 
I øjeblikket låner de en garage på havnen til mødested for vintertræningen, og det er en 
stor succes med op til 60 fremmødte trods regn og kulde. 
Løberne vil gerne spare sammen til et mere permanent klubhus, og håber på forståelse for 
det, så de kan styrke det sociale klubliv. 
 
Kirsten Harthimmer og Ib Jensen, kajak: Først nu hvor Ib, Erik og Kirsten har overtaget 
styrelsen af foreningen, er det blevet rigtig synligt, hvor stort et arbejde Nina har haft, og 
hvor hårdt det er at tage over. 



Byggeriet ved Øen er nu ved at tage form. Søjlerne der skal bære huset er nu færdigstøbt. 
Det er Jan der står for byggeriet samt tegninger til skabeloner af husets delelementer, og 
der er gode faste hjælpere. De har lånt en lade, hvor de skal bygge elementerne og have 
kajaktraileren stående vinteren over. Der er deadline til Sct. Hans. 
De har også brug for et formuldningstoilet, idet der slet ikke er noget toilet men de låner 
toiletterne ved grillen. 
Flydebroen er gået i stykker og skal repareres, og der er forskelligt udstyr der trænger til 
udskiftning bl.a. flere spraydeck. 
Det har i sommer været svært at skaffe vagter til Vigfestivalen, og Erik trækker sig som 
tovholder. 
En del ture har været aflyst pga. dårligt vejr, men de ture der blev gennemført har været 
gode, og der var fællestur med Havnsø flere dage i den svenske skærgård. 
Det har været et fint år med stabil og fin livredder i svømmehallen, men de har ikke brugt 
svømmehallen i efteråret, men starter op efter jul, hvor der er egne livreddere og kun skal 
benytte vikarer få gange, 
Der er stabile roere blandt juniorerne. Der har dog været nogle aflysninger pga. vejret. 5 
juniorer har taget EPP2, og der satses på juniorinstruktører i det nye år. 
Der var 5 der påbegyndte roskolen og 3 fuldførte. Turen til Kongsøre var anstrengende pga. 
vind. Martin er blevet instruktør. 
Hjemmesiden trænger til renovering. Freddy Harthimmer har tilbudt assistance til 
oprettelse af ny hjemmeside, den hedder GoMinisite og koster kr. 1.785 pr. år. 
Der er styr på økonomien i klubben, og der er et godt samarbejde til FKO, som er meget 
hjælpsomme, en stor tak til dem. Der har været meget nyt at sætte sig ind i. Kontingentet 
forbliver uændret, og der skal søges fonde til tilskud til husbyggeriet. 
Omkring ture samarbejdes der med Folmer fra Havnsø, og der startes ny roskole til april, og 
der oprettes instruktørkursus i maj. Der afholdes førstehjælpskursus i januar for at 
opgradere instruktørerne, og der er lavet nye sikkerhedsbestemmelser i klubben. Der vil 
være mulighed for at andre fra FKO kan deltage i kurset. 
Drøftelse omkring toiletforholdene. Måske toiletvognen fra FKO kan benyttes, det 
undersøges. 
Der er ikke indlagt vand, men benytter store tanke. 
M.h.t. Vig festivalen, så bliver Camp New York anderledes til næste år, så det bliver et helt 
andet set up. 
M.h.t.  hjemmesiden så tal med Henrik Søborg og byg den op i FKO regi. 
Af medlemmer er der 15 juniorer, 31 seniorer og 3 sommergæster. Der håbes på flere 
medlemmer, men det går rigtig godt. 
 
Torben Møller, fodbold senior på vegne af Henrik ”Småtte”: Det går rigtig godt, de spiller i 
sjællandsserien, og når de til danmarksserien kan det nemt komme til at koste kr. 100 – 
150.000,-. Kommunen er ikke afvisende. 
Der er ikke budgetteret med oprykning, så hvis det bliver aktuelt må midlerne tages af 
”formuen”. 
Vi skal blive bedre til at implementere vores unge medlemmer til seniorer. Det ser 
fornuftigt ud og fodboldafdelingen er rigtig gode til at skaffe sponsorer. 



Der har igennem mange år været en sponsoraftale med Super Brugsen i Vig, men den 
ændrer sig, så der nu bliver sat 3 ”bøtter” op hvor vi får den midterste, som man kan 
komme ”mærker” i, så det afhænger af om vi er gode eller dygtige, og finde en rigtig god 
tekst til vores ”bøtte”. Torben arbejder med den. 
 
Torben Møller, Vig Motion på vegne af Anders Larsen: Det kører ganske fornuftigt. Der er 
investeret i nye rekvisitter og der er tildelt nogle fondsmidler, og så er der indkøbt en 
”fedtmaskine”, og der er ide om en god kontakt med Sundhedscenteret. Alt i alt går det 
rigtig godt. 
Der sættes midler af til nye instruktører m.v. Spørgsmål om det et medlemskab kan gøres 
billigere for medlemmer i FKO? Vi må forhandle om det, men det kan ikke blive i primetime 
tiden. 
 

4. Den nye hal i Vig, og situationen når den står færdig. 
Vig motion bliver under FKO med de aftaleprincipper vi har med kommunen, men det 
bliver vores. 
Cafe´: De forskellige foreninger kan byde ind på cafeen, f.eks. Vig motion, men når Vig 
motion har lukket hvem skal så stå for den? 
Der skal findes et set up m.h.t. rengøring m.v. Der har været forventninger om, at OKI 
skulle stå for det? 
Klublokalet bliver ikke kun vores, det bliver alles. 
Camilla undersøger m.h.t. opstregning. 
Tidsplanen holder for hallen forventes indviet når skolesommerferien er slut. 
Der arbejdes med booking af haltider. 
Der forventes, at hallen i Vig og de foreninger der er i området bliver omdrejningspunktet i 
Odsherred. 
 

5. Generalforsamlingen  lørdag  d.  19.  marts 2016 på Lærkereden . 
Der afholdes ordinær generalforsamling lørdag d. 19. marts 2016 kl. 10.00 på Lærkereden 
hvor vi begynder med er brunch, og derefter afholder generalforsamling. 
 

6. Åbent punkt for tilføjelser. 
Hjemmesiden ved Henrik Søborg: Der arbejdes med en ny medlemsregistrering og 
betalingssystem. Der er søgt midler til det, og det bliver et ”lille” system, som vi har brug 
for, og som passer til FKO. 
Gerne mobil pay til en smartphone, og vi må gerne fremkomme med gode ønsker til Henrik 
og Henrik underretter alle afdelinger omkring betalingssystemet. 
Markedsføring af Vig Festivalen i 2016: Det er vigtigt at vi får udbredt Vig Festivalen til så 
mange som muligt f.eks. kan det markedsføres  igennem medarbejderforeninger med 
rabatordninger.  Maria  forsøger   NOVOZYMES. 
 

7.  Eventuelt. 
Intet under eventuelt. 
 
Ref.: Lone 23.12.2015 



 


