FK Odsherred

Forretningsudvalget

Referat fra møde i forretningsudvalget tirsdag d. 18. august kl. 19.00 i Herrestrup.
Tilstede.:
Henrik Søborg.
Pia Sanggaard.
Ole Larsen.
Lone Nielsen.
Torben Møller var forsinket og deltog ikke i første del af pkt. 2.
Dagsorden.:
Pkt.:
2. Økonomi og budget 2016 og plan for dette.
Pia orienterede om saldobalancen pr. 30.06. Der er et minus på kr. 20.000 ved fodbold
ungdom i forhold til budgettet. Der er styr på udgifterne. Det samme gør sig gældende for
håndbold ungdom på indtægtssiden, og det er især på sponsorater. Udgifterne kommer ikke til at
holde vand, så Pia og Camilla fra håndbold skal se på det.
Pia sender saldobalance fra 30.06 og 30.09 – 2014 til Henrik Søborg, idet han gerne vil
sammenligne de 2 regnskabsår
Bokserne: Det ser fint ud og de har endda fået lidt mere i lokaletilskud end beregnet.
Vig Motion: det ser bedre ud end budgetteret.
Lars Lillholtkoncerten fik fint.
Torben deltog i mødet fra nu.
Kajak: Forretningsudvalget har accepteret et byggelån til kajak på kr. 30.000,-, men de forventer at
få yderligere kr. 15.000,- i år. De har bidraget til fællesskabet ved Vig Festivalen, så derfor bliver
lånet d.d. forhøjet til kr. 45.000,-, og det skal stadigvæk afvikles i en periode over 5 år.
Regnskabet ser fornuftigt ud pr. 30.06 i forhold til budgettet. Vi holder skansen meget fint.
Budget 2016: Budgettet skal meget gerne ligge klart inden 31.12, så Pia sørger for at booke
udvalgene i starten af oktober.
1. Godkendelse af referat far 15. 06. 2015, og dagens dagsorden.
Referatet fra mødet d. 15. 06. 2015 blev godkendt og underskrevet.
Dagens dagsorden blev godkendt.

3. Ting der rører sig i foreningen, herunder de enkelte udvalg.
Fodbold, Ole: Der er gang i mange ting. Seniorerne er i gang og trænersituationerne er løst.
Drøftelse af hvordan vi får ”afleveret” 99 årgangen til seniorspillere på en god måde?
Mulighed for, at de til næste år begynder træningen ½ time før, og de så får lov til at træne
med seniorerne
00 årgang. Det vælter ind med spillere og 01 årgang er også helt fin.
Talentprojektet går rigtig godt. Der er så småt ved at komme gang i møderne i forhold til
næste år. Der skal være møde i morgen på Klintsøgård, og det virker positivt.
Ole aftaler omtale i Odsherredavisen med Per Stech.
Vaskesituationen er fragået Ingelise på en sober måde. I stedet er der indkøbt 2
vaskemaskiner og tørretumblere til Herrestrup, så der bliver vasket tøj for 1., 2. og 3.
holdet.
Gymnastik, Henrik: Linette har været på kursus, og har nu også mulighed for at hjælpe i Vig
Motion.
Badminton: Starter op på mandag.
Løberne: Der er færre medlemmer end sidste år, men de træner kraftigt til Triatlon m.m.
Håndbold, Lone: Der har været afholdt træner/ledermøde for en uge siden, hvor alle
deltog. Forinden dette møde havde håndboldudvalget et møde med Martin, den
sportsansvarlige i håndbold.
Træningen er så småt ved at starte op.
Der er 8 hold tilmeldt Hedeboturneringen.
Hanne Thorsen har overtaget turneringer m.v. efter Bente Vestergård og er i fuld sving.
Arrangementsudvalget, Torben: Lillholtkoncerten gik fornuftigt og rigtig godt. Sceneholdet
der får kr. 10.000,- gør det rigtig godt og de vil gerne, og man kan stole på det bliver gjort
rigtigt. Aftalen med Lillholt er ok til næste år d. 29. juli. Der kommer et nyt album og nye
plakater.
Telt, Torben: Vores telt som bliver udlejet skal til næste år sertiviceres, indtil da skal der
søges byggetilladelse ved offentlige arrangementer.
Museumsgården ved Anneberg, Torben: Sammen med Vig Festivalen er der mulighed for et
arrangement i museumsgården ved Anneberg. Det kan rumme 500 – 600 mennesker, og
kan være alt muligt fra Michael Falch til Stig Rossen???????
Vig Motion, Torben: Det går ganske forrygende. Det er en udfordring at få kvalificerede
instruktører, og det vil det også være, når vi kommer i den nye hal. Når tiden er inde skal
der bruges nogle midler til rekvisitter i den nye hal.
Selv om der er startet et fitnesscenter i Asnæs er der alligevel mange medlemmer der er
kommet tilbage til Vig.

4. Vig Festival 2015 og denne fremadrettet.
Kirkekoncert: Der bliver en kirkekoncert med Anne Linnet i Vig Kirke her i efteråret.
Vig Festival: Der har været lidt større omsætning i forhold til sidste år, og slutresultatet
ligger nok meget tæt på sidste års tal.
Drøftelse af de kr. 100,- som hjælperne skal betale for at deltage. Nogle er utilfredse og
andre kan godt forstå at det er et forsikringsspørgsmål.
Mulighed for at honoraret til de udefrakommende foreninger skal stige i 2016.
Kontrollen/sikkerheden på pladsen har ikke været ok i år. Vagterne skal rundt på
områderne. Det kommer med på evalueringsskemaet.
Fremadrettet: Vi skal i dialog med gymnastikforeningen!!!!
5. Diverse kommende møder i kommunen. Hvem deltager?
Mandag d. 24. august indbyder folkeoplysning og samråd til møde om ”åben skole”.
Torben og Henrik deltager.
Mandag d. 31. august er der opstartmøde i Aksen om frivillighed og medborgerskab.. Hvis
vi kender nogle fra vores forening, der vil deltage, vil det være fint, idet vi har
indgangsvinkel til frivillighed omkring foreningsarbejde. Torben rundsender invitationen.
Projekt: Et ”omvendt” talentprojekt for de lidt svagere og tunge børn/unge.
6. Ny huslejekontrakt i Herrestrup – godkendelse af denne.
Fremtidig husleje bliver kr. 15.500,- pr. måned. Den reguleres fra 1/1 – 14 og reguleres på
én gang.
7. Åbent punkt for tilføjelser.
www Klubliv: DGI har været tovholder for www klubliv, hvor man med sit dankort kan
optjene sponsorater til sin klub/forening. Det koster ikke noget at gøre det. Henrik finder
ud af hvordan det kan lægges på facebook?
Klubmodul: Klubmodul kræver fremover et gebyr på kr. 10,- for kontingentopkrævning.
Torben aftaler med Lisa, at de indeholdes i kontingentet. Henrik arbejder videre med en
løsning på kontingentbetaling.
8. Nyt FOU møde 21.9.15?
Næste møde bliver mandag d. 21. september 2015.
9. Eventuelt
Konfirmationsgaver 2016. Skal det stadigvæk være håndklæder? Lone taler med Roland i
Nykøbing.
Ref.: Lone

