
FK Odsherred                                                     Forretningsudvalget 

Referat fra møde i forretningsudvalget mandag d. 12. januar 2015 kl. 19.00 i Herrestrup. 

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

1. Godkendelse af referat fra 8. 12. 2014, og dagens dagsorden. 
Referatet fra mødet d. 8. 12. 2014 blev godkendt. 
Dagens dagsorden blev godkendt. 
 

2. Budget 2015 og økonomien 2014. 
Budgettallene for 2015 er mailet ud til forretningsudvalget. Hovedtallene blev 
gennemgået. Der er et par områder hvor udgifterne er steget i forhold til 2014, men det 
koster at have hold i sjællandsserien. 
Der omsættes for kr. 4.698.000,- 
Regnskab 2014: December mangler at blive bogført, og alle efterposteringerne bliver 
bogført efterfølgende. Det ser rimeligt ud, uden de store overraskelser. 
Forespørgsel fra løberne om adgang  til at  følge  beløbene for hvert udvalg på kontoerne?  
I det system vi  kører  vort regnskab, vil det medføre en ret stor udgift, men der vil blive 
strammet op på datoerne fra regnskabsførerens side, det er det bedste vi kan gøre p.t. 
 
Den sociale pulje: Når der bevilges penge fra den sociale pulje, skal formanden fra det 
respektive udvalg rette henvendelse til Pia Sanggaard, der sørger for at pengene bliver 
overført til den rette konto. 
 

3. Ting der rører sig i foreningen. Håndbold, boksning, talentprojektet, Vig Festivalen. 
Klubmodul, Geopark Festival. 
Håndbold kører fint. Der er mange ”bolde” i luften, og mange der gør et stort stykke 
arbejde. 
Bokserne: Det kører fint. Ældresagen har fået mulighed for lån af bokseklubbens lokaler fra 
01. 01. 15. 
Talentprojekt: Torben underskriver kontrakten i Sparekassen én af de nærmeste dage, og 
det kommer i gang nu. 
Vig Festival: Det kører fint omkring festivalen. Der er sket lidt udskiftninger. Ungdomshuset 
bliver ikke sat til salg idet det skal benyttes til undervisning. 
Billetsalget er 5% bedre end sidste år ved samme tid. 
Der ansættes en bogholder på 20 timer om ugen. 



KlubModul:  Henrik er ved at undersøge nogle muligheder. 
Geopark Festival: der er p.t. ikke sagt hverken ja eller nej til noget, men vi afventer, idet 
det ikke er helt på plads. 
Fodbold ungdom: Det hold der er kommet i østholdet, starter op  i  marts.  
 

4. Bestyrelsesmødet 17. 1. 15. 
Der afholdes bestyrelsesmøde med alle afdelinger lørdag d. 17. januar 2015.  Dagsordenen 
bliver tilsendt formændene. 
Torben vil orientere om generalforsamlingen d. 27. marts 2015. Torben og formænd fra de 
respektive udvalg aflægger beretninger. 
Til fremlæggelse af dagsorden og regnskab lånes der projektor fra Vig Festivalen.  
 

5. Foreningens situation i forhold til: Kommunen, banepleje, møde Vig Bylaug, Børnehaven 
og skolen. 
Baneplejen kan ikke løftes ud af aftalen som kommunen har indgået med et privat firma, 
så vi kan ikke komme til at indgå selvstændigt i baneplejen. 
Vig Bylaug. Der er indkaldt til et møde vedr. dannelse af Vig Bylaug. Mødet skulle gerne 
munde ud i en stiftende generalforsamling. 
Møde i Børnehaven: Torben og Pia skal til møde d. 22. januar omkring arealet ved 
kunstgræsbanen og vejen, da der skal bygges en ny børnehave. 
 

6. Åbent punkt for tilføjelser. 
Der afholdes licitation fredag d. 30.  januar 2015  omkring Vig Hallen. 
 

7. Nyt FOU møde. 2.2.15. Hvem skriver nyhedsbrev? 
Der afholdes møde i forretningsudvalget mandag d. 2. februar 2015 kl. 19.00 i Herrestrup. 
Torben skriver nyhedsbrev. 
 

8. Eventuelt. 
Fodbold senior begynder træning på Klintsøgård d. 7.2.15. 
 
Ref.: Lone 14.01.15 
 
 
 
 
 


