
FK Odsherred                                                                                      Forretningsudvalget. 

 

Referat fra evalueringsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 16.30 hos Torben. 

 

Tilstede: 
Torben Møller. 
Henrik Søborg. 
Pia Sanggaard. 
Ole Larsen. 
Lone Nielsen. 
 
Evaluering af mødet d. 16. april 2013 i Lærkereden. 
 

- Nyhedsbrev: Der vil komme et nyhedsbrev når forretningsudvalget har holdt møde, det er 
en gang om måneden. 

 

- Fællesudgifter: Der var en del af de tilstedeværende, der ikke var klar over 
fællesudgifterne for FKO. Der vil blive afholdt et fællesmøde, hvor det vil blive 
gennemgået/forklaret. Mødet vil være for alle udvalg. 
 

- Der var forslag fremme om enhedspris/kontingent  for  alle  medlemmer:  ”Så skal det 
være det samme som Vig Motion”  og det kan ikke lade sig gøre.  En god ide at fortælle 
hvad man får for pengene/kontingentet? Lave en model hvor grej,  træningssted, lokaler, 
tøj m.v. indgår, så man får en bedre forståelse. 

 

- EVENT: Afholde et informationsmøde med retningslinjer. 

 

- Foreningsfest: Afholde en stor foreningsfest i stedet for hjælperfest. En fest for alle i FKO. 
En aktivitetsfest kan også komme på tale, men i første omgang en stor fest i januar – 
februar. 
 

- Trænere/ledere: Holde foredrag/sammenkomster m.v.   med  nogle  af de ”eksperter” vi 
selv råder over, f.eks. Susanne fra Vig Motion, det kunne være mad/vejledning/kost/ m.v. 
men også høre udvalgene om, hvad de kan byde ind med? 

 



- Beklædning: Ens farve over hele linjen vil være svært at styre, men det er vigtigt at vi altid 
har logo på, og der skal være logo på  alt  kamptøj. 

 

- Beach  Bannere: Bannere som vi har med rundt omkring ved aktiviteter. Et signal om at 
”her er vi fra FKO”. Henrik undersøger. 

 

- Forretningsudvalget: Forslag om at forretningsudvalget skal hedde noget andet, men vi 
bibeholder navnet: Vi er et forretningsudvalg. 

 

- Klubhus i Vig: Vigtigt at vi har et fællesområde hvor vi kan have pokaler m.v. 

 

- Succeskriterie:   Overordnet skal vi have et succeskriterie samlet for hele foreningen. Gøre 
det klart når de, udvalgene, kommer med budgettet. Hvad er kriteriet? Vi har nogle 
overordnede mål, hvor vi sætter nogle overordnede målsætninger f. eks.: 

- Regnskab i 0. 
- Socialpuljen. 
- Ungdomshold i alle rækker. 
- Lade udvalgene deltage med gode forslag. 
- Formidle de overordnede ting ud, især til trænerne. 

 

- Annoncering: Det virker som om udvalgene ikke har hørt efter med fordeling og aftale om 
annoncer i Det Ny Odsherred,  og  de har fået det at vide. Vi må tage det op i udvalgene og 
skitsere/forklare det helt og aldeles. 

 
Ref. : Lone 


