FK Odsherred

Forretningsudvalget

Referat fra møde i forretningsudvalget mandag d. 8. dece4mber 2014 kl. 19.00 i Herrestrup.
Tilstede:
Torben Møller
Pia Sanggaard
Henrik Søborg
Ole Larsen
Lone Nielsen
Dagsorden.
Pkt.
1. Godkendelse af referat fra 27. 10. 2014, og dagens dagsorden.
Referatet fra mødet d. 27. 10 2014 blev godkendt.
Dagens dagsorden blev godkendt.
Pia husker at sende aftalen med kajak til Lone.
2. Økonomi og budget 2015.
Budget 2015. Der mangler lige lidt fra håndbold, men det ordner sig. Hvert udvalg får deres
afdelingsbudget ud, så det er klart til mødet d. 17. januar 2015. Der er ikke de store
overraskelser, og når Pia har tastet det hele, bliver det sendt ud til forretningsudvalget.
3. Ting der rører sig i foreningen. Talentprojektet, hjemmeside fodbold – er vi kommet
videre? Vig Festivalen. Geopark Festival.
Talentprojektet er i orden. Det er godkendt på højeste plan. Sparekassen vil udbetale op til
kr. 75.000,- pr. år. En trup på 15 personer samt 5 reserver ½ år ad gangen, som træner
sammen et par gange om måneden. Det bliver i samarbejde med Holbæk ifølge en tidligere
aftale. Holbæk indgår også i en aftale med Brøndby.
Fodbold ungdom: Der er lidt problemer i ungdomsudvalget, men Ole har god kontakt til
dem, så der er nogen der tager over med det praktiske.
Håndbold: Der har været afholdt skolehåndbold som var en succes, og ligeledes
foreningernes dag i Nykøbing. Problemerne omkring U12 piger er løst. Håndbold er i gang
med ”Knæk koden” og fra januar går man over til elektroniske spillercertifikater og
holdkort.
Totalkredit er sponsorer for vort herrelandshold og har udpeget Odsherred som værende
værter for en aften med storskærm og forskellige håndboldrekvisitter i januar. Vi håber det
kan lade sig gøre i Nordgårdshallen eller i Herrestrup.
Håndbold aftaler et samarbejde med Volleyball i Nykøbing, hvilket bl.a. kan medvirke til et
godt samarbejde omkring haltider.

Fodboldturnering: Torben og Ole skal til møde på Vig skole d. 24. februar vedr.
skoleturnering i fodbold.
Badminton: Badminton har afslutning på onsdag, og der holder Torben, Pia og Henrik
møde vedr. ny formand for badminton idet den nuværende rejser til Jylland.
Løberne: Det går fint.
Vig Festival: Der har været afholdt generalforsamling og Gustav Møller er efterfølgende
valgt til ny formand for festivalen. Der arbejdes med nye vedtægter.
Lethallen i Vig: Der er ingen varme i lethallen, idet dispensationen på varmepumpen er
udløbet og der nærmest er is på gulvet, og helt ubrugelig.
Klub Modul: Henrik undersøger om andre muligheder end Klub Modul idet de er meget
dyre. Henrik ser efter et program der indeholder medlemsregistrering, betaling, SMS tjeneste og EVENT- opsætning, det er det vi har mest brug for.
Geopark Festival 2015: Løberne undersøger selv, og vil gerne løbe i ”Bjergene”, og Torben
undersøger musik i samarbejde med Museet.
4. Nyhedsbrev.
Torben skriver nyhedsbrevet.
5. Foreningens situation i forhold til kommunen, banepleje, foreningsside(løbende
opdatering).
Banepleje: Det undersøges om der kan ændres noget omkring banepleje.
Foreningsside: Der er en foreningsside under kulturudvalget hvor alle foreninger kan
melde ind og fortælle om sig selv.
Lokalerefusion: Den er sendt til hjørnespark i kommunen, idet der er nogle der mener, at
fordelingen er forkert.
6. Åbent punkt for tilføjelser.
Torben sender til Henrik vedr. DGI om et register og hjemmeside.
Der er bevilget midler fra den sociale pulje til nogle håndboldpiger. Camilla sender mail til
Pia, så midlerne bliver omkonteret til håndbold.
Hallen i Vig: Der er 11 der har været inde og prækvalificere sig omkring opførelse af Vig
hallen. Der er licitation d. 30. januar og forhåbentlig første spadestik i begyndelsen af
marts.

Generalforsamling: Torben, Ole og Lone genopstiller alle 3 til forretningsudvalget til
generalforsamlingen.
Fremtid: Det kunne være spændende at præsentere en analyse for vort område, en
analyse om hvad der genererer foreningerne i forhold til arbejdspladser, økonomi m.v.
7. Nyt FOU møde.
Næste møde bliver tirsdag d. 6. januar 2015.
Ref.: Lone 13.12.2014

