
FK Odsherred                                                                 Forretningsudvalget 

Referat fra møde i forretningsudvalget mandag d. 13. maj 2013 kl. 18.00 i klubrummet i 

Herrestrup. 

Tilstede: 
Torben Møller.  
Pia Sanggaard. 
Henrik Søborg. 
Ole Larsen. 
Lone Nielsen. 
 
Dagsorden. 
 
Pkt.: 

1. Godkendelse af referat fra 11. 04. 2013 og dagens dagsorden. 
- Referater fra møder d. 11.04. og 29.04. 2013 blev godkendt. 
- Dagens dagsorden blev godkendt. 
 

2. Økonomien. 
- Pia orienterede om økonomien. Ved håndbold er det lidt betænkeligt, om de ”når” de 

indtægter, der er budgetteret med? 
 

- Bokserne skal ud at tjene nogle penge. De er ikke gode til at møde op til de aftaler der 
indgås m.h.t. indtjening af penge. Torben og Pia tager en snak med dem, når Jakob er 
hjemme fra sit arbejde. 
 

- Vig Motion:  Vig Motion havde flere indtægter sidste år i forhold til nu, der mangler ca. 
kr. 37.000,-, og udgifterne er barberet helt ned. Der foreslås et samarbejde med NOVO, 
idet der er mange fra Odsherred, der arbejder der. 
 

- Kandis: Kandiskoncerten er ikke opgjort, men der er underskud. Det var en positiv 
oplevelse, men der manglede at blive solgt 100 billetter. Der er kommet mange gode 
tilkendegivelser tilbage til Torben. Alt gik godt og megen ros til hjælperne. 
 

- Leje af hal for disse arrangementer er helt vanvittig. Der skrives til økonomiudvalget. 
 

- Der tages hånd om økonomien. Det er ikke de store alarmklokker der ringer, men der 
er OBS på det på næste møde. 

       Økonomistyring er vigtig. 
 

3. Ansøgning fra kajak om hjælp ved Pia. 
Torben og Pia har holdt møde med Nina fra kajakudvalget, hvor der  ikke  er den store 
forståelse for fællesudgifterne i FKO. 



Kajakudvalget har en kontraktlig forpligtelse m.h.t. nyt tag på kajakøen. Det drejer sig om 
kr. 18 – 20.000,-. Der sendes ansøgning til udviklingspuljen og Henrik undersøger om et 
evt. sponsorat vedr. spær og paptag. 
 Også muligheder for alternativer: ”Hvor langt kan man ro i en kajak”? Og på den måde 
kunne få en indtægt. 
 

4. Ting der rører sig i foreningens forskellige afdelinger. Haltiderne, reklameuddelingen. 
- Haltider: der er møde vedr. fordeling af haltider d. 21. maj. Lone undersøger hos 

håndbold, hvem der deltager i mødet? 
 

- Reklameuddeling: Der er for megen ballade med den reklameuddeling og for megen 
negativitet.  Det er bare op ad bakke. Der er for megen  millimeterdemokrati. 
Udvalgene må melde ud hvad de vil og ikke vil. 
 

- Fodbold ungdom: Det kører rigtig fint. Der er en god stemning i ungdomsafdelingen. 
Maria er god til at styre. 

- Fodbold senior: Der er kun 2 hold, men det går godt. Der er god stemning og gode 
resultater. 
 

- Pavillon  og  omklædning i Vig er nu brugbart. ”Klublokalet” er også ok, og det kan blive 
indrettet ret godt. 
 

- Løberne: det går rigtig godt med over 200 medlemmer, og der er gode kræfter der 
tager sig af holdene. 
 

-  Badminton: Henrik kontakter Søren fra badminton, så de kan udnytte tiderne i 
Herrestrup  til august. 
 

- Håndbold: Kører stille og roligt. 
 

- Nr. Asmindrup: Der har været hærværk i Asmindrup på spillerboksen og lysanlægget. 
 

5. Den nye skolestruktur og heldagsskole – hvordan vil det påvirke os? 
Det kan komme til at påvirke os positivt, idet børnene for lavet lektier i skolen, så når de 
har fri, har de fri. Vi  kan  få  muligheder for et bedre  samarbejde m.h.t. skole og 
fritid/idræt. 
Der er afsat kr. 6½ mill.  til overbygning  af en idrætslinje. 
Vi skal være obs på trænere, der har lyst/tid til at involvere sig i dette måske 20 timer om 
ugen? 
 

6. Hvordan går det med vores nye hjemmeside? 
Der har været afholdt en seance v. Henrik Søborg. Der var tilmeldt 14 og der kom 3 
deltagere.  
Nyt kursus bliver tirsdag d. 21. maj kl. 18.30 i Herrestrup. 
 



7. Vig Festival 2013. Vi skal have fundet en person der vil være teamleder for camp Gert. 
Billetsalget går fint, og det er gået rigtig godt her i maj måned. Også salg af campingpladser 
går fint, der er snart udsolgt. 
Der er blevet arbejdet meget med ny markedsføring. 
Torben er teamleder i 2013, men der skal findes en ny for 2014, så derfor må der gerne 
findes én der kan være med i år som ”venstrehånd”. Michael Rust  er  ” højrehånd”. 
Al salg i år bliver konverteret til festivalen, så vi har ikke selv noget, og løber dermed heller 
ingen   risici. 
Telt og pølsevogn er lejet ud til festivalen. 
Der er på den måde rene linjer på lige fod med alle andre. 
OBS. Vi skal ved fælles hjælp finde en afløser for Torben. 
 

8. Åbent punkt for tilføjelser. 
- Nyhedsbrev:  Lone  sender  referat  at vort møde, og ud fra det  skriver Torben  et kort 

”Nyhedsbrev”  til hjemmesiden. 
- Der er valgt beach flag. Et spyd som sættes i jorden og kan transporteres med rundt til 

Høvestævne m.v.  
- Det meddeles alle udvalg, at der skal være referater på hjemmesiden fra deres 

udvalgsmøder. 
 

9. Nyt møde. 
Næste møde bliver tirsdag d. 25. juni   2013  kl. 19.00 i Herrestrup. 
 

10. Eventuelt. 
Intet under eventuelt. 
 
Ref.: Lone 

 


