FK Odsherred

Forretningsudvalget

Referat fra møde i forretningsudvalget mandag d. 30. juni 2014 kl. 18.00 hos Torben Møller.
Ryttervænget 1.
Tilstede:
Torben Møller.
Henrik Søborg.
Pia Sanggaard.
Ole Larsen.
Lone Nielsen.
Dagsorden.
Pkt.:
1. Godkendelse af referat fra 27.05.2014 samt dagens dagsorden.
Referatet fra 27.05.2014 blev godkendt.
Dagens dagsorden blev godkendt.
2. Halprojektet i Vig.
Halprojektet har udviklet sig meget. Festivalen, gymnastik, FKO og svømmeklubben
yder et beløb og OKI resten op til 1,4 million, for at det kan blive bedst muligt.
Der er hyret en advokat til at sætte den rigtige skrivelse sammen, så der ikke bliver
problemer med det.
Projektet hænger nu sammen, det går den rigtige vej for både hal og motionscenter.
3. Kunstgræsbane.
Kunstgræsbanen er nu tegnet og den beløber sig tik kr. 4.720.000,Der arbejdes videre med den, og der søges fonde m.v.
Der er hyret en ingeniør til et honorar på kr. 90.000,-.
Roland, Jesper Hagelund og Henrik ”Småtte” vil give den en ”skalle” når Vig Festivalen er
overstået.
4. Økonomien og budget.
Det ser fint ud. Der bogføres i øjeblikket.
Vi er opmærksomme på, at der skal foreligge et kørselsregnskab, idet der er helt klare
regler omkring det.
5. Ting der rører sig i foreningen, herunder de enkelte aktiviteter, (fodbold, Højby IF,
bokserne, Lars Lillholt, talentprojektet, festival 2014, klubfolder m.v.)
Fodbold:
Vi vil gerne åbne op for, at fodbold ændre navn til FKO i stedet for TFC. Tiden må snart
være til det.
Der er ved at komme fokus på ungdomsafdelingen.

Højby IF:
Der kommer et hold op at stå i Højby IF. Vi vil altid være positive for en sammenlægning.
Bokserne:
Torben og Ole har god kontakt til Jørgen Knudsen, der står for bokseafdelingen. De har
været igennem mange problemer, men det virker til, at de klarer det. De har vores
opbakning.
Lars Lillholt:
Annoncen om koncerten vil blive lagt ud på facebook, det er billigere end avisen,
( kr. 500,-), og det når mange flere mennesker. Torben kontakter Ursula.
Pia indkøber 2 stempler med FK Odsherred.
Talentprojektet:
Udviklingen omkring det blev drøftet.
Vi håber og tror, at det kan være med til at trække folk til Odsherred.
Vig festival 14:
Der er solgt rigtig mange billetter, det bedste år nogensinde.
Klubfolder:
Henrik har fået indlæg til folderen fra alle. Der er 8 aktiviteter der får ½ side og
forretningsudvalget får ½ side til visioner for FKO med foto´s.
Beach handball:
Der bliver beach håndbold ved Vig Festivalen . Der er fremstillet en lille flyer.
Motionscenteret:
Nu er de med i Vighallen, og det er rigtig godt. Asnæs Motion er lukket, og det har givet en
tilgang, så det nu kniber med pladsen, så det undersøges om ekstra arealer og
omklædning. Der er en positiv ånd, og en del nye ansigter, især fra Asnæs.
Håndbold:
Der er en udvikling i gang i håndboldudvalget med en omstrukturering vedr.
håndboldudvalget, idet der arbejdes med et stort udvalg med færre møder og 4
underudvalg. Det forventes være en realitet om et årstid. Der arbejdes med visioner og mål
for området.
Ungdomsuddannelser.
Torben har kontakt til Lars Vernersen, der gerne vil komme med nogle programmer vedr.
U18 ungdomsuddannelser.
6. Åbent punkt for tilføjelser.
Torben skal til møde med festivalen på mandag, hvor de 4 events bliver taget op, og vil
foreslå, at måske ikke skal være så meget musik, men satse mere på f.eks. triatlon,
svømme, cykle, løbe m.v. ”En vision for at udvikle sig”.
7. Nyt FOU møde 12.08.14. Hvem skriver nyhedsbrev.
Nyt møde bliver tirsdag d. 12. august 2014 kl. 19.00.
Henrik skriver nyhedsbrev.
8. Eventuelt.
Vi vil gerne arbejde med nogle planer, så vi kan aflaste Torben.
Ref.: Lone 02.07.14

