
FK Odsherred                                                      Forretningsudvalget 

Referat fra møde i forretningsudvalget mandag d. 24. marts 2014 kl. 19.00 i klublokalet i 

Herrestrup. 

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

Dagsorden. 
Pkt. 

1. Godkendelse af referat fra 11. 02. 2014 og dagens dagsorden. 
Referatet fra mødet d. 11. februar 2014 blev godkendt. 
Dagens dagsorden blev godkendt. 
 

2. Økonomien 2013. Budget 2014. 
Pia orienterede om det afsluttede regnskab 2013. Efterposteringer er på plads, regnskabet 
har været gennemgået med en tættekam, alt er ok, og det slutter med et overskud på knap 
200.000,-  
 
Budget 2014. Bokserne er rettet til, og budgettet ender med et acceptabelt underskud på 
kr. 26.550,- 
Det sendes ud inden generalforsamlingen. 
 

3. Info omkring barteraftalen 2014. Sponsorer. Haltider. Valg til Folkeoplysningsrådet. 
Kunstgræsbane. 
Barteraftalen: Der er indgået aftale med Sjællandske Medier, og det er et aftalt beløb, der 
tilgår udvalgene. 
 
Sponsorer: Der er lidt uro omkring en enkelt sponsor, men det løser sig forhåbentlig. 
Sponsorerne hænger ikke på træerne, og det er hårdt arbejde. 
 
Haltider: Alle har søgt haltider, så vi afventer resultatet, om man får, hvad man har ønsket? 
 
Folkeoplysningsrådet: Henrik er blevet valgt, og udvalget skal rundt i alle foreninger. Der 
er afsat kr. 104.000,- til specielle formål som kan søges. De første 15.000,- er brugt. 
Der indkaldes til møde d. 23. april 2014. 
 
 Kunstgræsbane: Der kommer forhåbentlig gang i den med ansøgninger m.v. 
 



4. Ting der rører sig i foreningen. Herunder de enkelte aktiviteter  
Fodbold senior: Hvad gør vi hvis vi rykker op i Sjællandsserien? Vi fejrer det, og så har vi 1½ 
år til overvejelser. 
Fodbold ungdom: Der er møde i morgen d. 25. marts. 
 
Talentprojekt: Ole og ”Småtte” har været til møde i Sparekassen, og det er de to der tager 
kontakt og indkalder til møder. 
Der indgås aftaler med spillere der står til rådighed for ”talenterne”. 
Der arbejdes videre med det. 
 
Bokserne: Der søges midler til utilpassede unge og der søges om lokalerefusion. 
 
Håndbold: Der forventes to herrehold i serie 2, men det er udvalget der afgør om der skal 
være 1 eller 2 hold? 
Der søges stadig træner til damesenior. 
 
Kandis: Der forventes et underskud på den nylig afholdte Kandiskoncert på kr. 10.000 – 
15.000,-. 
Vi er ikke skarpe nok til at sælge varen, og det er svært at samle folk i det nordlige 
Odsherred. 
 
Vig motion: De har fået et bud på 25 nye spinningscykler på kr. 300.000,- for 30 stk. 
Der skal være møde på fredag, hvor de vil komme med et oplæg, om det skal være nu, eller 
man afventer den nye hal i Vig?  
 
Reklameuddeling: Det ser fornuftigt ud med reklameuddeling i påskeugen. 
 

5. Generalforsamling 27.3.2014.. Har vi styr på det? 
Der er styr på det. Forretningsudvalget kommer med ændringsforslag til § 6. Dirigenten er 
på plads og Lone sender dagsorden til Pia. 
Bestyrelsen m.v. mødes i Vig Bio kl. 17.30. 
 

6. Åbent punkt for tilføjelser. 
- Der er udarbejdet ny huslejekontrakt for Herrestrup, med en husleje på kr. 180.000,-pr. 

år d.v.s. kr. 15.000,- pr. måned. 
- Torben har været med på rundvisning på alle banerne. Det er op ad bakke, der trænger 

til oprydning m.v. 
 

7. Nyt FOU møde 8.04.14? Nyhedsbrev? 
Næste møde bliver tirsdag d. 8. april 2014 kl. 19.00. 
Torben skriver nyhedsbrev. 
 

8. Eventuelt. 
Intet under eventuelt. 
                                                                                                       Ref.: Lone 25. 03. 2014. 



 
 
 


