
FK Odsherred                                                       Forretningsudvalget 
 
Referat fra møde i forretningsudvalget tirsdag d. 29. oktober 2013 kl. 19.00 i Herrestrup. 
 
Tilstede: 
Torben Møller. 
Pia Sanggaard. 
Henrik Søborg. 
Ole Larsen. 
Lone Nielsen. 
 
Dagsorden. 
Pkt.: 

1. Godkendelse af referat fra 10. 09. 2013. 
Godkendelse af dagens dagsorden. 
Referatet fra mødet d. 10. 09. 2013 blev godkendt. 
Dagens dagsorden blev godkendt. 
 

2. Økonomien 2013. Herunder honorar for 2013. Budget 2014, annoncer, reklameuddeling 
m.m. 
Der er ikke de store udsving i økonomien, det ser fornuftigt ud. 
Der er problemer med bokserne, der åbenbart ikke kan se alvoren i at styre deres daglige 
økonomi. Der har været en fornuftig snak med Rene fra bokseklubben, problemet er bare, 
at han ofte er væk i længere perioder p.g.a. sit arbejde. 
Da de ikke kan forstå at være en forening i FKO, må det forventes at samarbejdet ophører, 
at nuværende lejemål ophører og de må tilbage til Grundtvigsskolen 
. 
Budget 2014: Det har været en god proces at holde møde med alle afdelinger. Det har 
været rigtig gode budgetmøder. Nogle skal dog tilbage og regne noget mere på det. 
Vi skal finde et niveau, hvad hver afdeling må koste? 
 
Tennis har ikke opkrævet kontingent for 2013, og det skal de, da de  ellers ikke er 
tilskudsberettigede. 
 
Linette har afklaret problemet omkring bordtennis. 
 
FKO har modtaget kr. 15.000,- fra TOPSPIL til fodbold ungdom. 
Fra tuskerne i Vig har vi modtaget kr. 10.000,- til rekvisitter. 
 
Honorar: Honorar for forretningsudvalg og formænd for bestyrelsen blev tilrettet efter 
gældende regler. 
 
Annoncer: Det er kun fodbold der ønsker helsideannoncer i ugeavisen. 
Der betales for annoncer fra hvert udvalg. 



Reklameuddeling: Der  tilbydes  4  omdelinger  af  avis  2014 men fodbold og håndbold m.f. 
kan kun påtage sig 3 omdelinger, idet det er meget vanskeligt at skaffe folk i juli måned. 
Udvalget får indtjeningen for udbringning af aviser. 
Torben  arbejder  videre  med  det, og forhandler med avisen. 
 
Julelotteri i Vig. Vig Handelsstandsforening har tidligere stået for julelotteriet, men vil nu 
ikke mere og spørger om FKO vil overtage det? 
Måske en god ide, hvis det er FKO og overskuddet går til ungdomsarbejde. Vi lægger dem i 
butikkerne og spørger til næste år, om der er et hold der vil overtage det. 
TOPRENS i Vig er meget engageret, også omkring dette emne og er i gang med noget 
tidtagerudstyr til løberne. 
 

3. Ting der rører sig i foreningen. Herunder de enkelte aktiviteters situation. 
Løberne havde et meget fint Sandflugtsløb i lørdag d. 26. 10 med 500 deltagere. Det forløb 
rigtig godt. 
 
Fodbold ungdom: Der skal bedre informationer ud fra fodbold ungdom. 
Der ansøges om fodboldskole i Odsherred, og det kunne godt blive i samarbejde med 
andre fodboldklubber i Odsherred. 
Der er ikke så stor opbakning omkring fodbold i Herrestrup og de er ikke gode til at betale 
kontingent. Mulighed for at de kan tage til Vig. 
 Fodbold senior: Forventning om at førsteholdets træner i hvert fald fortsætter 1 år mere. 
 
Håndbold: Der er 9 hold mod 13 hold sidste år. 5 damer er flyttet til Mørkøv og der er kun 
1 herrehold. U16 og 18 piger er slået sammen idet der ikke er nogle U16 piger i området så 
man evt. kunne samarbejde. 
Håndboldudvalget kører fint og der er mange ildsjæle omkring afvikling af kampe i 
Nordgårdshallen. 
 
Motionscenteret kører fornuftigt. Nu er der nogle faste der gør rent hver dag. Det gik ikke 
på frivillig basis. 
Der skal være møde med kommunen og jobcenteret så man kan få det passet til. 
Der arbejdes på at få flere kunder i butikken på nogle af de timer hvor der er god plads. 
Lige nu ser det fornuftigt ud, men det er hele tiden en udfordring. 
 
Reklame TV. Der er ikke rigtig nogen der kan finde ud af det, så skal det være professionelt 
og det er dyrt. Gode råd modtages. 
Mulighed for hjælp fra ungdomsskolen hvor der er en medielinje, de kan måske hjælpe. 
Henrik undersøger. 
 
Arrangementsudvalget: Torben er i gang med Lillholt og Kandiskoncerterne 2014. 
Den næste måneds tid arbejdes der på et EVENT med et løb i Odsherred 2014 i samarbejde 
med evt. løbeklub, festivalen, Geopark Odsherred. 



Kajakkerne er ved at ”gå på land” for vinteren. De har tidligere haft deres materiale på 
Combi Camp, men har nu lavet aftale med dykkerne omkring Asnæs Svømmehal. De vil 
gerne have nye yngre medlemmer. 
 

4. Det kommende kommunevalg. Vig Skoles projekt ”Vig fremtidens familieby” 
Foreningsmøde: Det ligger lidt underdrejet, der er ikke rigtig nogen der vil tage teten. 
Vig Skole: De unge lærere på skolen gør virkelig noget ved det. De er ved at lave en 
grunduddannelse m.h.t. trænere. I fodbold, håndbold og løb kunne vi sagtens være 
sparringspartnere. Måske kunne vi få en ”ping” herop der kan være med til at sætte lidt 
gang i det. 
Vig Skole kæmper for at bevare overbygningen. 
 

5. Hjemmesiden, facebook m.m. 
Vi opfordrer alle til at bruge hjemmesiden. Facebook er meget populært. 
Henrik vil gerne stå for flere kurser. Et specifikt kursus for hver afdeling og tager gerne ud 
til dem. 
Hvis der er problemer omkring facebook kan Henrik kontaktes, så guider han igennem, 
men sætter det også gerne på hjemmesiden. 
 

6. Generalforsamling – dato og sted m.m. 
Der fastsættes dato for generalforsamling torsdag d. 27. marts 2014 i biografcafeen i Vig 
Bio. 
Pia går i tænkeboks vedrørende vedtægtsændringer. 
Vi tager det på næste møde. 
Pia og Henrik er på valg. Begge ønsker genvalg. 
 

7. Åbent punkt for tilføjelser. 
Er der mulighed for penge fra forsikringen i år? Der bliver lidt til skolen i Herrestrup. 
Torben laver et oplæg/ansøgning omkring kunststofbanen. 
 

8. Nyt møde 26. 11. 13? Bestyrelsesmøde? 
Næste møde i forretningsudvalget bliver torsdag d. 28. 11. 13. 
Bestyrelsesmøde bliver lørdag d. 11. januar 2014. Torben sender rundt. 
 

9. Eventuelt. 
Intet. 
 
Ref.: Lone 

 

 

 
 


