FK Odsherred

Forretningsudvalget.

Referat fra møde i forretningsudvalget mandag d. 2. februar 2015 kl. 19.00 i Herrestrup.

Tilstede:
Torben Møller.
Pia Sanggaard.
Ole Larsen.
Henrik Søborg.
Lone Nielsen.
Dagsorden:
Pkt.:
1. Godkendelse af referat fra 12. 01. 2015 og dagens dagsorden.
Referatet fra mødet d. 12. 01. 2015 blev godkendt.
Dagens dagsorden blev godkendt.
2. Regnskab 2014 og budget 2015.
Regnskab 2014:
Pia orienterede om at udvalgene har haft muligheder for at se på kontospecifikationerne.
Løberne manglede et par indtægter, men de er nu i balance.
Der var en regulering omkring badminton, og der tages en snak med den nye formand
Allan om det fremtidige budget, for budgettet skal holdes.
Vig Motion har et lille overskud på ca. kr. 6.000,Budget 2015:
Håndbold senior: Der indtjenes for lidt penge fra seniormedlemmerne. Gebyrer, aflysning
af kampe m.v. er dyre, for dyre. Torben ønsker en konstruktiv snak med Camilla og Brian
fra håndbold om det inden generalforsamlingen d. 27. marts. Det handler også om at møde
op til de delegerede møder i håndboldforbundet og protestere over priserne og ellers rette
dem til i budgettet.
Fodbold senior: Der er også et stort forbrug i fodbold, der er ca. 30 der forbruger mange
penge.
Bokserne kører fint. Når lokalerefusionen træder i kraft, ser det helt fint ud.
Fællesudgifter og administration: De midler ungdomsholdene har til rådighed skal benyttes
inden de fylder 18 år, ellers bortfalder de.
De næste 2 uger gennemgår Torben og Pia alle tal minutiøst, og når regnskabet er ok, kan
der blive nogle små justeringer i budgettet.

3. Evaluering af bestyrelsesmødet d. 17. 01. 2015.
Det var et godt møde. Pia sender ud til udvalgene, at opdateringer fra Yvonne vil være d.
20. i hver måned, undtagen i juni, juli og august.
4. Ting der rører sig i foreningen.
Mødet med Vig Skole d. 24. 02. er rykket frem til kl. 7.30.
Vig Motion: Der søges rengøringsfolk til Vig Motion, idet de nuværende har sagt op, så
hvem kender nogen?
Der er ved at blive skabt en god stemning omkring fodbold ungdom, og bestyrelsen er på
plads. Der søges en 00 træner, og man kan godt bruge en ungdomskonsulent.
Talentprojektet kører fint. Der søges trænere.
Hjemmesiden: Henrik vil gerne være behjælpelig med indlæg til hjemmesiden, billeder m.v.
Håndbold: udvalget blev orienteret om at Bente Vestergård stopper som postmodtager og
koordinator for håndbold ved sæsonens afslutning.
Vig motion: Det vælter ind med nye medlemmer.
Medlems/hjælperfest: Der afholdes medlems/hjælperfest i Herrestrup d. 6. juni og der er
hyret underholdning: Papkasseshow.

5. Generalforsamlingen d. 27. 03. 2015. Dirigent m.v.
Pia spørger Henning Klarskov om han vil påtage sig dirigentjobbet?
Dagsordenen og regnskabet lægges på et USB stik.

6. Foreningen i forhold til kommunen, banepleje, Vig Bylaug, Børnehaven m.m.
Banepleje: Det undersøges om det alligevel vil være muligt selv at stå for banepleje af
fodboldbanerne? Kommunen er ved at højne standarden, men vi håber selv at vi kan få
indflydelse på det.
Vig Bylaug: Man vil meget gerne noget i Vig, og der er en positiv stemning omkring det.
Børnehaven: Der har været afholdt møde med børnehaven i Vig m.h.t. tilkørselsvejen til
børnehaven.
Vighallen: Der blev afholdt licitation fredag d. 30. januar. Man er nu ved at nærlæse
tilbuddene og der skal være byggemøde i uge 8.

7. Åbent punkt for tilføjelser.
Bilen (ladvognen) er kassabel, og det vil koste for meget at få den til syn, men en anden er
på bedding.
8. Nyt FOU møde 16. 3. 15? Vil foreslå vi ikke laver nyhedsbrev før i marts igen?
Næste møde i forretningsudvalget bliver mandag d. 16. marts 2015 i Herrestrup.
Nyhedsbrev afventer til marts måned.
9. Eventuelt.
Intet under eventuelt.
Ref.: Lone 05.02.2015

