
FK Odsherred                                                     Forretningsudvalget. 

Referat fra møde i forretningsudvalget mandag d. 15. juni 2015 kl. 19.00 i Herrestrup. 
 
Tilstede.: 
Torben Møller. 
Pia Sanggaard. 
Ole Larsen. 
Henrik Søborg. 
Lone Nielsen. 
 
Dagsorden. 
Pkt.: 

1. Godkendelse af referat fra 27. 04. 2015, og dagens dagsorden. 
Referatet fra mødet d. 27. 04. 2015 blev godkendt. 
Dagens dagsorden blev godkendt. 
 

2. Opsamlinger fra de sidste to møder på åbne punkter. 
Vedtægtsændringer tages op på et møde efter sommersæsonen. 
 

3. Økonomi. 
Pia orienterede om økonomien pr. 31. maj, at fodbold senior mangler indbetaling af 
kontingenter især ved old boys og old girls, og der skal betales kontingent. 
Spørgsmål om vi budgetterer korrekt m.h.t. seniormedlemmerne? Skal nok være mere obs 
på antal betalende medlemmer kontra de budgetterede. Måske er der budgetteret 
forkert? 
 
Der fremkommer en fordelingsnøgle vedr. reklameuddeling til de forskellige berørte 
afdelinger. 
 
Tallene ser fine ud omkring kajak, bokserne og løberne. 
 
Håndbold afventer idet der vil være nogle tilretninger samt en mindre kontingentstigning 
som forretningsudvalget skal give tilsagn om. 
 
Vig Motion ser fornuftigt ud. Der mangler frivillige lørdag og søndage, så der drøftes om 
mulighed for nøglefrit og holde åbent uden vagter evt. ved et vagtfirma der åbner og 
lukker. 
 
Aktivitetstilskud/medlemstilskud vil blive fordelt til udvalgene i juni måned. 
Der er mulighed for ændringer af disse tilskud fra folkeoplysningsudvalget i 2016? 
 
Vig Festival: Der er solgt 9 % flere billetter i forhold til samme tid sidste år, så det tegner 
godt. 



 
4. Ting der rører sig i foreningen, herunder de enkelte udvalg (herunder den kommen nye 

hal i Vig). 
Håndbold: Der er ansat en sportslig ansvarlig indenfor håndbold. Det forventes at alle 
trænere bakker op omkring ham. 
 
Hanne Thorsen overtager Bente Vestergårds opgave omkring turneringer. 
Lidt skuffelse over information om halbyggeriet i Vig. 
 
Der har været megen information her på det sidste på de sociale medier, men måske har vi 
ikke været dygtige nok til at informere. Tegningerne kom ud meget sent. 
 
Fodbold: Et projekt med Vig Skole, der har varet i 4 uger i alle idrætstimer med fodbold og 
træningsøvelser. Det slutter torsdag d. 25. med en fodboldturnering. 
 
Talentprojekt: Der spilles den første kamp i aften i Asnæs, i deres nye hvide trøjer med 
grønt logo. Det fungerer rigtig godt. 
 
Ungdomsudvalg: Det har kørt rigtig godt. 
 
Der samles op på trænerkontrakterne. 
 
Problem når de unge drenge der har fritidsjobs melder fra til kampe. 
 
Bokserne: Samarbejdet med ældresagen fungerer fint, men de må selv investere m.h.t. 
nyanskaffelser. 
Der er nogle talenter blandt bokserne.  Måske  overveje  at profilere bokserne via 
talentprojektet for en rigtig god bokser? 
De gør det rigtig godt i bokseklubben. 
 
Hjemmesiden: Der kan altid sendes ”stof” til Henrik, der gerne lægger det på 
hjemmesiden. 
 
Kontingentindbetalinger: Drøftelse af kontingentindbetalinger, så man nemmere kan se 
hvem der har betalt kontingent, bare ved et ”flueben”. Det tages op på næste møde. 
Henrik forsøger at finde noget omkring det. 
 
Løberne: Der er ikke så mange medlemmer som tidligere, ”kun” 185. 
 
Drift/rengøring af den nye hal i Vig: Drøftelse af drift/rengøring/service af den nye hal? 
Kommunen spørges hvad de forventer? Vil der være mulighed for at skolen kan klare det 
eller hvordan skal det gøres?  Der vil også være mulighed for at der kommer helt nye 
brugere til. Vi går i tænkeboks og sætter det på dagsordenen til næste møde. 
 
 



5. Kunstgræsbane. 
Kunstgræsbanen stilles i bero, det bliver ikke i år. Måske kan det lade sig gøre at 
samarbejde med Klintsøgård? 
 

6. Vig Festival 2015 og fremadrettet. 
Det kører fornuftigt. Nye vedtægter er på plads. Der er en udfordring omkring 
pladsetablering, idet de ikke er så mange som før, til at udføre arbejdet. 
Vi tager emnet omkring fremadrettet op efter festivalen. 
 

7. Åbent punkt for tilføjelser. 
Lars Lillholt d. 24. juli: Der arbejdes videre omkring afspærring, biler der holder hvor det er 
forbudt. 
Møde i morgen d. 16. juni vedr. husleje i Herrestrup. Der skal foreligge en underskrevet 
kontrakt. 
 

8. Nyt FOU møde, 05. 08. 2015. Nyhedsbrev. 
Næste møde bliver mandag d. 17. august 2015 kl. 19.00 i Herrestrup. 
Torben skriver nyhedsbrev. 
 
Ref.: Lone 
 


