
FK Odsherred                                                                                                           Bestyrelse. 

Referat fra bestyrelsesmøde i FK Odsherred lørdag d. 14. januar 2017 kl. 13.00 i  Idrætscafeen i 
Herrestrup. 

Tilstede: 

Torben Møller. 

Erik Skov. 

Michael Aagaard Jensen. 

Jørgen Knudsen. 

Henrik Søborg. 

Camilla Lynge. 

Anders Larsen. 

Pia Sanggaard. 

Linette Mortensen. 

Lone Nielsen. 

Afbud fra: Henrik ”Småtte” Pedersen, Ole Larsen, Allan Malcho og Maria Hellmann. 

 

Torben bød velkommen til mødet. 

 

Dagsorden: 

Pkt. 

 Godkendelse af dagsordenen, og referat fra sidste møde. 

Godkendelse af dagsordenen. 

Pkt. 6 tilføjes: Årets hjælperpris? 

Dagsordenen blev godkendt. 

Referatet fra mødet d. 19. december 2015 blev godkendt. 



Fremover bliver referater fra bestyrelsesmøder godkendt indenfor en uge efter den dato hvor 
det er udsendt. 

 

 Økonomien 2016, og budget 2017. Herunder de udfordringer vi har, når festivalen giver 
overskud. Vi forventer budget 2017 udsendt inden vores møde. 

Regnskab 2016: Det har været et konstruktivt år for forretningsudvalget. Der er arbejdet 
seriøst over hele linjen, en stor tak for det. Det har været et turbulent år for Vig Festivalen, 
idet der har været og er nogle udfordringer. I 2017 påregnes en mindre festival end i 2016. Der 
skal sælges 9.900 billetter for at gå i balance. Lige nu er de forud med salg af billetter i forhold 
til 2015 men på linje med 2014. 

Yvonne er færdig med december 2016, men der mangler omposteringer og til rettelser, og 
hensættelser skal føres ind i regnskabet. 

Der er kun et regnskab og det er et fælles regnskab. 

 

Budget 2017: Der kan komme nogle korrektioner i løbet af året hvis der sker store ændringer i 
et udvalg m.h.t. f.eks. medlemmer, trænere m.v. 

Røde Kors betaler 2 års kontingent for flygtningebørn. 

M.h.t. sponsorer skal vi langt ud over vores område, hvis/når der skal skaffes nye sponsorater. 

Sluttal for budget 2017 for de enkelte udvalg: 

Kr. 133.000 i underskud for fodbold. 

Kr. 39.500 i underskud for håndbold. 

Kr. 3.000 i overskud for gymnastik. 

Kr. 7.000 i overskud for badminton. 

Kr. 600 i overskud for kajak. 

Kr. 0 for boksning der går i balance. 

Kr. 33.075 i overskud for løberne  

Kr. 80.000 i overskud for Vig Motion. I nye lokaler, kan det være svært at ramme, men tallene 
virker realistiske, og der kan ændres på åbningstiderne i løbet af året. 



Kan overskydende tid benyttes af andre, f.eks. et fodboldhold, håndboldhold m.v., i stedet for 
at lukke lokalerne ned og de står tomme?  

Vig Motion er udfordret i, at svømmehallen er lukket. 

Det kommunale tilskud er budgetmæssigt det samme  i 2017 som i 2016, men slutresultatet 
afhænger af medlemstal og lokaletilskud. 

Samlet overskud på budget 2017 for FKO er kr. 24.000,- 

Et medlem koster fællesforeningen kr. 230,- pr. år. 

Antal medlemmer: 

Badminton:   48 

Boksning:     141 

Vig Motion: 920 

Gymnastik:    15 

Kajak:             68 

Løberne:       287 

Håndbold:    180 

Fodbold:       189 

Det er disse 1848 medlemmer, der indberettes til kommunen. 

 

Kontingentsatsen i en afdeling skal være over kr. 175,- da det ikke må være under det 
kommunale tilskud for at kunne udløse tilskuddet. 

Torben og Pia stiller sig gerne til rådighed omkring rengskab og budgetter hvis der er behov for 
det. 

Kontingenter til DGI, SBU, HRØ er blevet nogle rigtig dyre poster, nogle mere dyre end andre, 
så det er en overvejelse værd og se efter hvor meget afdelingerne har brug for, om det er 
mere end én. 

Spørgsmål om hvordan der kan skabes balance i forhold til fodbold m.v.? 

Det er et underskud som er acceptabelt fra FOU og fodbold har bidraget med kr. 500.000,- fra 
kunstgræsbanen, som er midlertidigt udskudt.  



Fodbold er i dialog med andre klubber i nærområdet vedr. eventuelt samarbejde med 
nærliggende klubber omkring medlemmer. 

I forretningsudvalget taler man ofte om, at vi glemmer at rose hinanden, og det skal vi blive 
bedre til i 17, og vi har brug for at få at vide, når der er nogen der skal have ros. 

Er der et udvalg der gerne vil købe, investere, m.v. har vi i forretningsudvalget været gode til at 
sige ja, det er sjældent nogle får nej. 

 

 Aktuelle ting der rører sig i foreningen, herunder de enkelte aktiviteter meget kort. 

Linette, gymnastik: Det går sindssygt godt. Da holdene startede op og det var kommet på 
facebook, stor de 30 personer der var klar, så lige nu er der et hold på 24 og et hold på 14. 

De har et stort ønske om et bedre musikanlæg i Herrestrup, og med et godt anlæg er der også 
mulighed for at andre kan benytte det. 

 

Anders, Vig Motion: Alle er glade, vi har en ny hal, mange medlemmer og ideer om at 
kombinere aktiviteterne. 

Ønske om et godt samarbejde mellem de kommunalt ansatte i hallen og motionscenteret, 
samt få løst problemerne omkring cafeen i hallen. 

De er indstillet  på  at  komme videre fremadrettet gerne med svømmerne, når  svømmehallen 
en gang åbner igen 

Torben fortalte om et muligt samarbejde med Sundhedscenteret og træningsteamet hvor 
målet er, at de der bliver visiteret kan benytte 1, 2 til 3 uger i forløbet, og så få lyst til at 
fortsætte træningen og det kan være med til at højne sundhedstilstanden. 

 

Camilla, håndbold: I august begyndte sæsonen med 108 medlemmer, nu er der 150. Der 
forsøges samarbejde med Klintsøgård omkring U16 og også gerne U18, når de rykker op næste 
sæson. 

Lige nu er det ansættelse af nye trænere for kommende sæson. 

 

Jørgen, bokserne: De er kommet ud af 2016 med et lille overskud. 2 boksere er blevet 
begynder danmarksmestre. 



Der skal satses på kvalitet af lokaler, medlemmer og omdømme. 

Der er udfordringer omkring bilags og fakturabehandling i bokseudvalget, men det klares 
internt. 

At fastholde de unge når de bliver 18 år og forlader området p.g.a. uddannelse m.v. 

Tirsdag, onsdag og torsdag formiddag har ældresagen lokalerne. 

Der er firmamedlemsskab med et psykiatrisk bosted.  

 

Michael, løberne: Der er ca. 240 medlemmer. De har mistet en del medlemmer p.g.a. 
Klubmodul, da der er ændret på betalingsmodulet, så deres kort skal laves om, men der 
forventes ny tilgang.  

Sæsonen er fra april til oktober, men der løbes også om vinteren. Nyt tiltag er ganghold, 
primært for skadede løbere, men også for andre som måske aldrig kommer til at løbe. 

De er begyndt på triatlon hold med god tilslutning. 

Odsherredstafetten er gennemført i samarbejde med LMK Asnæs og kommunen. Lidt over 
1000 skoleelever til  skolestafetten og 800 til stafet og spisning om aftenen. 

Der var 600 deltagere til Sandflugtsløbet, og det gav et pænt overskud. 

Der ønskes flere deltagere til lokale løb. 

Der var nogle ”ældre” fyre med til maratonløb som fik sølvmedalje i deres aldersklasse. 

Det er en klub  ”under åben himmel”,   de ønsker meget deres egne klubfaciliteter, det 
optimale vil være et lokale til 50 personer samt et toilet, men der arbejdes på det. 

 

Erik, kajak: De er lige startet op i svømmehallen i Asnæs, men uden kajakker, da der var 
højvande på Øen grundet stormen. 

Roskolen begynder til april. 

SUP er oppustelige plader, og de får 10 stk. fra Korsør, og de vil godt have nogle flere, så der 
søges fonde, idet de koster kr. 10.000,- pr. stk. 

Det nye klubhus fungerer fint. 

De får ramperne fra Asmindrup skole til at lægge mellem containerne m.v. 



 

Henrik, badminton: Der spilles i Herrestrup, men er startet op i Vig om onsdagen, hvor der 
også er gymnastik og bordtennis samtidig, og det fungerer ikke så godt, idet gymnastikken 
fylder meget. Der er fuldt besat i Herrestrup. 

I Vig kan der købes en bane for resten af sæsonen torsdag kl. 19.30 for kr. 500,- 

 

Torben, fodbold: Talentprojektet er lagt i mølposen, da Nykøbing trak sig. Det var et 
samarbejde med FKO, Nyk. Og Asnæs. Håber at få det op at køre igen. 

Det går fornuftigt i ungdomsafdelingen. 

Kunstgræsbanen er udskudt, der søges fonde, men det er op ad bakke. 

 

 Hvordan udvikler vi foreningen fremadrettet? 

Hvad tænker I hver især, det er svært for FOU at sige hvad vi vil, hvad kan inspirere og hvad vil 
folk komme til? 

Håndbold havde ”knæk kurven” som gik fint med mange gode ideer, men det er svært at følge 
op på, da man er presset i forvejen, og dårligt har tid til nye tiltag. 

Løberne har forsøgt at få opgaverne i foreningen dokumenteret, men det var svært, da det var  
samtidig med et formandsskifte. 

 

DGI har mange gode ideer. 

Vil et foreningssekretariat være en fremtidsmulighed? Et fælles sekretariat for alle afdelinger, 
hvor der vil være muligheder for hjælp til alle de administrative opgaver, og hvor der er 
mulighed for at de ”ansatte” kan komme rundt i afdelingerne og beskrive arbejdsopgaver m.v. 

Der er en god dialog mellem afdelingerne og FOU, og 2016 er gået bedre end 2015. 

Rent administrativt vil vi komme til at savne Lisa, der stopper nu som medlemsregistrator. 

Pia og Henrik har overdragelsesforretning førstkommende tirsdag med Lisa  omkring  
medlemsregistrering, hvordan det køres fremover. Lisas arbejde har stor opmærksomhed. 

 



Der savnes gennemskuelighed mellem FKO, festivalen og fodbold, hvordan det hele hænger 
sammen, og historien bag TFC, festival m.v. og historien om FKO for dem, som ikke var med fra 
begyndelsen, så man kender baggrunden og i det hele taget lærer det hele bedre at kende. 

Et ønske om et sportsligt fællesskab, hvor der er gennemskuelighed – afhængighed og 
uafhængighed. Det kunne man sagtens få en hel dag til at gå med. 

Der ønskes en beskrivelse af,  hvordan man fremover kan  betale for et eller andet og sende 
faktura frem, samt en ”kiggerrolle” så man kan gå ind og se på regnskabet for de enkelte 
udvalg. Dette vil blive undersøgt og fremover vil alle fakturaer ligge i indbakke hos 
udvalgsformanden. 

Pia og Henrik sørger for en manual efter tirsdag, når de overtager arbejdet efter Lisa. 

 

  Generalforsamlingen lørdag d. 25. marts 2017 kl. 10.00 i Idrætscafeen i Herrestrup. 

Torben sørger for annoncering. 

Hver afdeling aflægger beretning. Beretningen sendes/gives efterfølgende til Lone da den 
indgår i referatet. 

Under pkt. 3 udgår under aflæggelse af orientering fra udvalgene: Sponsorer v/ Henrik 
”Småtte” Pedersen. 

Der er 2 personer på valg som ikke ønsker genvalg, og der satses på 2 nye, som ikke er så 
infiltrerede men mere neutrale. 

 

 Åbent punkt for tilføjelser. 

Årets hjælper i FKO regi:  En påskønnelse som skal uddeles på ordinær generalforsamling, 
første gang i 2018. Der er et hav af mennesker, der gør en indsats for foreningen, og det vil vi 
gerne påskønne. Vedkommende skal vælges på et bestyrelsesmøde, der arbejdes videre med 
det, og vi skaber nogle retningslinjer. 

 

Reklameuddeling: Der er 3 reklameuddelinger i 2017. Hvis der er nogle der vil have flyers med, 
er der mulighed for det for kr. 0,65 for A5 størrelse og kr. 1.00 for A4. 

Der er omdeling til 22.500 postkasser, og hvis der er nogle der vil hjælpe, skal de bare sige til. 

Ugeavisen er lidt på den i juli måned da postvæsnet har meldt fra. 



 

Arrangementsudvalget under FKO er nedlagt. 

 

 

Henrik  orienterede  om  ansøgning til samrådet skal stiles til Rune og gerne i januar – februar, 
og det skal omhandle noget nyt og nyskabende, og der er også en udviklingspulje hvor der kan 
søges midler. 

 

 Eventuelt. 

Spørgsmål til hjemmesiden. 

 

 Ref.:   Lone 18.01.2017 

 

 

 

 


