
FK Odsherred                                                                Forretningsudvalget 

Referat fra møde i forretningsudvalget tirsdag d. 10. december 2013 kl. 18.00 i Herrestrup. 

Tilstede: 
Torben Møller 
Henrik Søborg. 
Pia Sanggaard. 
Ole Larsen. 
Lone Nielsen. 
 
 
Æresmedlemmer bør indskrives på hjemmesiden. Pia sender navnene til Henrik. 
 
 
Dagsorden. 
Pkt. 

1. Godkendelse af referat fra 29. 10. 2013 
Godkendelse af dagens dagsorden. 
Referatet fra mødet d. 29. 10. 2013 blev godkendt 
Dagens dagsorden blev godkendt. 
 

2. Økonomien 2013. Budget for 2014. Festivalen. Annoncer og reklameuddeling m.m. 
Økonomien ser fornuftig ud, der er ikke sket så meget siden forrige  møde. Boksernes 
regnskab ser fornuftigt ud. 
 
Det gældsbrev i Motionscenteret på kr. 200.000,- indfries. 
 
Budget 2014. Pia er nu ved at taste budgetterne fra de forskellige udvalg ind, og de vil blive 
sendt på mail mellem jul og nytår. 
 
Fremtidige investeringer blev drøftet. 
 
Vig Festival. Der har været afholdt generalforsamling, den bedste nogensinde, god 
beretning, med fint regnskab og et godt overskud. 
Torben og Pia har været til kvartalsmøde med bl.a. drøftelser af visioner for 2014, snak om 
tiltag i børneområdet og graduering af hjælpere til festivalen. 
En ting man skal være opmærksom på er hvis man køber armbånd med camping inden 1. 
januar, tror de man må sætte telt op, men det gælder ikke, idet der skal stå på armbåndet 
at det er ”med adgang til camping”. 
Der søges en person (konduktør), der skal stå for kontrakter, indkøb m.v. Gerne én med 
erfaring. Måske er der én i netværket som vi kender, som vil være egnet? 
 
Annoncer og reklameuddeling. Fredslund har ikke været at træffe, så det afventer. 
 



3. Ting der rører sig i foreningen. Herunder de enkelte aktiviteters situation. 
Højbyhallen er i dag brændt ned, så der skal findes et alternativ til Kandiskoncerten d. 22. 
marts 2014. Torben er i gang med at undersøge om det kan blive Nykøbing, ellers foreslås 
Asnæs. 
 
Hjælperfest d. 1. februar. Festligt indslag kunne blive ”Svend og Gerda”, Torben 
undersøger. Der sendes indbydelser ud i næste uge. Der skal bruges 8 – 10 hjælpere i 
køkkenet. 
 
Motionscenteret kører fint. Der er en god stemning omkring det. 
 
Der kommer til at ske lidt ændringer i klublokalet i Herrestrup. 
 
Fodbold senior flytter deres træning til Herrestrup. De kan benytte klublokalet og der bliver 
vask af tøj. 
 
Der kommer nyt lysanlæg på den gamle bane i Herrestrup. 
 
Badminton har afslutning i morgen. Der er mange spillere. 
 
Fodbold v. Ole: Det ser fornuftigt ud også omkring sponsorer. Der skal være et møde i 
næste uge med Sparekassen hvor Torben, Ole og Maria deltager omkring talentudvikling. 
Det går også fint med fodbold ungdom. Ole Haagensen er ansat som ny træner. 
 
Håndbold kører fint, stille og roligt, er kommet fint i gang med sæsonen. 
 
Løberne har fået kr. 10.000,- fra Topspil. 
 
Kajak: Alt har stået under vand fra stormen d. 6. december. 
 

4. Vig fremtidens familieby.  Den nye hal. Kunstgræsbane. Folkeoplysningsudvalget. 
Vig by: Det svæver lidt p.t. i forhold  til  Vig,  byen  og vejdirektoratet m.h.t. vejføring. 
 
Ny hal i Vig. Der har netop i dag været møde, og tegningerne er godkendt, og det bliver 
som vi gerne vil have det. Motionscenteret kommer derop, der bliver klublokaler og 
springgrav til gymnastik.  Det skal nu udbydes, og byggeriet forventes igangsat august 2014 
og færdigt i august 2015. 
 
Kunstgræsbane. Der har været afholdt møde omkring banen, og der arbejdes videre med 
det. Det vil være fornuftigt at have  en  professionel  vejleder  m.h.t.  jordbundsunder- 
søgelser, overfladevand m.v. 
 
Folkeoplysningsudvalget: Der skal vælges repræsentanter fra foreningerne til samrådet. Vi 
vil gerne have valgt en repræsentant fra FKO, men det kræver opbakning fra de øvrige 
foreninger i Odsherred, så det må der gøres noget ved. 



 
5. Hjemmesiden, facebook m.m. 

Det hele flyttes over så det kommer til at hedde FK Odsherred. 
Henrik kører en seance igen med undervisning, så vi kan komme i gang. Den gamle side 
lukker ned. 
 

6. Generalforsamling 27.03.14 sted Vig Bio. Dirigent m.v. 
Generalforsamlingen vil finde sted i Vig Bio torsdag d. 27. marts 2014. 
Som dirigent foreslås Henning Klarskov. 
Pia ser på vedtægtsændringer og kommer med et oplæg på næste møde. 
 

7. Åbent punkt for tilføjelser. 
Torben har fået henvendelse fra NVE PRO som gerne vil lave et ZOMBEI løb. Vi vil gerne 
tale med nogen, der har erfaring med det. 
Der er forslag om et GEO PARK løb. Det vender vi tilbage til. 
 

8. Nyt FOU møde 07.01.14. Bestyrelsesmøde 11.01.14 
Næste møde i  forretningsudvalget  bliver  tirsdag d. 7. januar 2014 kl. 19.00. 
Bestyrelsesmøde bliver lørdag d. 11. januar 2014 kl. 14.00 med efterfølgende spisning kl. 
16.00. 
 

9. Eventuelt. 
Torben har været til møde  omkring  Ung i Odsherred. Brainstorming omkring buskørsel i 
Odsherred. 
 
Ref.: Lone 
 
 
 
 

 


