
FK Odsherred                                                        Forretningsudvalget 

Referat fra møde i forretningsudvalget tirsdag d. 13. august 2013 kl. 19.00 i Herrestrup. 

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

1. Godkendelse af referat fra 25. 06. 2013 samt diverse opsamlinger fra tidligere. 
Godkendelse af dagens dagsorden. 
- Referatet fra mødet d. 25. juni 2013 blev godkendt. 
- Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Økonomien 2013. Oplæg tik budget 2014. 
- Saldobalancen pr. 30. juni blev gennemgået. Det ser rimeligt ud, der er ikke de store 

problemer. 
- Oplæg til budget 2014: Torben og Pia tager en runde med alle afdelinger i september 

måned. Der vil blive indkaldt til møder i god tid. 
       Der vil sat fokus på indtægter, og der skal bakkes op om indtjeninger. 
Dette punkt fortsætter under pkt. 3. 
 

3. Foreningens fremtid og arbejdsfordeling. Er der afdelinger vi skal anbefale at blive sig 
selv? Annoncer 2014, hjemmeside, facebook m.m. 
Der er regnet  på  udgifterne  pr.  medlem   i  hele  FKO´s  regi, og det giver et gennemsnit 
på kr. 225,- pr. medlem. Tallet er ikke specificeret, men  et  gennemsnitstal,  og   det   er  
den udgift der bliver betalt for alle medlemmer.  
Det er derfor, vi har brug for hjælp  til  de  forskellige  arrangementer,  der er i løbet af året. 
Hvis ikke man vil hjælpe, er man ikke med i FKO mere.  
Konsekvensen  kan  blive  ret  alvorlig  med f.eks. at opsige dyre  lejemål  og henvise til 
offentlige lokaler 
  De materielle indkøb som FKO har betalt tilfalder FKO, eller kan ”købes” til en aftalt pris? 
Bokseklubben er ikke gode til at overholde aftaler, de har en dyr husleje. Det kan komme 
på tale at  kontakte  kommunen  idet FKO ikke har i sinde at svigte de unge mennesker der 
frekventerer bokseklubben. 
Der arbejdes på en vedtægtsændring til generalforsamlingen, idet   der  ikke i vedtægterne 
er beskrevet,  hvordan vi håndterer en udmelding af FKO. 
 
 



Annoncer: Torben skal til møde vedr. annoncer for det kommende år her i august måned, 
og mailer tilbage, når han har talt med Erik. 
Spørgsmålet er om vi skal spare annoncer og blive bedre til at benytte de sociale medier, 
hjemmeside, facebook m.v. Kan også ”annonce” med at vi har en hjemmeside! 
Nete fra turistkontoret ved noget om dette, og bliver indkaldt til det næste møde. 
 

4. Ting der rører sig i foreningen. 
- Der sørges for gaver til 25 års jubilæum og et bryllup. 
- Fodbold mangler en målmand, men det ser ud til at det løser sig. 

 
- Faldende børnetal: Hvad gør vi ved det faldende børnetal, som foreningslivet om kort 

tid kommer til at mærke konsekvensen af?  Kontakter øvrige foreninger  i  Odsherred,  
især fra den nordlige  del , og evt. få SBU på  banen med nogle af deres konsulenter.  
Ole  tager en snak med Maria fra fodbold: ”Hvad gør vi”? 

 
- Rute 21 : Der er tilmeldt 2435 løbere til lørdag d. 21. sep. 175 rulleskøjter og 1343 

cykler til søndag d. 22. sep. 
       Der er bestilt 550 madkurve.  
      Det  hele ser lidt anderledes ud end forventet.    
       Kommunen har meldt fra m.h.t. økonomi   og støtte. Torben  har  en  dårlig   for- 
       nemmelse og vi afventer 
 
- Kajak har fået kr. 25.000 i tilskud fra kommunen og kr. 23.000  fra  Friluftsrådet.  Flot. 

 
- Lars Lillholt: Koncerten gik godt, trods manglende mandskab som ikke mødte ind og 

dårlige toiletforhold. 
       Det bliver samme uge (sidste fredag  i juli)  i 2014. 
   

5. Vig Festival 2013. 
Festivalen  gik  fortrinligtt, med fint vejr og mange besøgende. 
Lidt kaos omkring  påsættelse af armbånd. 
 

6. Åbent punkt for tilføjelser. 
Torben anbefaler at vi læser kommuneplanen. Der er høringsfrist til d. 29. september.  Den 
indeholder megen kultur, og der står intet om foreningslivet. Vi vil gerne som forening give 
et  høringssvar  og opfordrer alle til at læse den på kommunens hjemmeside. 
 Vi vil informere vore medlemmer  og  tage  kontakt  til andre foreninger. Det gælder om at 
bakke op omkring det, og stå sammen og trykke på de knapper man hver især har 
mulighed for.  
 

7. Nyt  møde  10.9.13? 
Næste møde bliver tirsdag d. 10. september 2013 kl. 19.00 hvor Nete inviteres med. 
 

8. Eventuelt 
Intet.                                                                                      Ref.: Lone 



 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 


