
FK Odsherred                                                    Forretningsudvalget 

Referat fra møde i forretningsudvalget mandag d. 21. september 2015 kl. 19.00 i Herrestrup. 

Mødet blev flyttet til mandag d. 28, september 2015 kl. 19.00 i Herrestrup. 

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

1. Godkendelse af referat fra 18. 08. 2015, og dagens dagsorden. 
Referatet fra mødet d. 18. 08. 2015 blev godkendt. 
Dagens dagsorden blev godkendt. 

 
2. Økonomi og budget 2016 planen. 

Pia havde skrevet regnskabet ud pr. 31. 08, men da hun ikke var til stede redegjorde 
Torben for økonomien: 
Der mangler indbetalinger  af  kontingent for fodbold og håndbold. Motionscenteret er 
ca. kr. 60.000 forud for i år. 
Det går rigtig godt hos bokserne. 
Det hele ser i det hele taget fornuftigt ud. 
Der bliver udarbejdet en budgetplan for budget 2016.  
 

3. Ting der rører sig i foreningen, herunder de enkelte udvalg. 
Fodbold ungdom, Ole: Det går godt.  
Talentprojektet går fantastisk godt. 
99érne med træner Viggo: Der er et rigtig godt samarbejde med Klintsøgård. Der må 
meget gerne findes en holdleder. 
01érne med træner Ole Haagensen: Det går fint. 
Ungdomsudvalget er blevet udvidet med ”Hønse”. 
Seniorafdelingen: Det kører godt, men det er vigtigt at få mere bredde på 
seniorafdelingen. 
Arrangementsudvalget: Ove Toft er blevet formand. Torben og Ove deltager i møde 
omkring  Anneberg  d. 21. oktober. 
Håndbold, Lone: Sæsonen er ved at starte op. Der har været 67 deltagere til Hedebo 
Cup, og flere hold har klaret sig godt. 
Trænersituationen er under kontrol, og det går fint med Martin der er ansat som 
sportslig ansvarlig og Hanne som står for turnering/tilmeldinger. 
Gymnastik, Henrik: Lisette er glad for Vig Motion og får et dansehold. 



Badminton, Henrik: Der er ingen baner, alt er optaget, og de er meget glade for at 
være i Herrestrup. 
Kajak, Henrik: De mangler håndværkere til 15 fundamenter, der skal bære klubhuset. 
Ole undersøger. 
Løberne: Der har været afholdt kommunestafet, og det var rigtig hyggeligt. De håber på 
god tilslutning til Sandflugtsløbet i oktober. 
 

4. Vig Festival fremadrettet. 
De er i dialog med gymnastikforeningen. Der bliver nogle emner til bestyrelsesposter. 
Der er en masse i spil i forhold til Motionscenteret og de nuværende bygninger. Det er 
ejendomsselskabets bestyrelse der arbejder med det. 
Festivalen er ved godt mod, der er møde førstkommende mandag og generalforsamling 
d. 27. november 
 

5. Generalforsamling  (fredag d. 18. marts 2016?) 
Der  afholdes  ordinær generalforsamling lørdag d. 19. marts 2016 kl. 11.00 hvor man 
mødes til brunch kl. 10.00. 
Forretningsudvalget foreslår Henning Klarskov til dirigent. 
Der skal afholdes en ekstraordinær generalforsamling omkring regnskab og vedtægter. 
Pia aftaler det helt konkrete med Roland og på mødet i oktober fastsætter vi en dato 
for generalforsamlingen i indeværende år. 
 

6. Bestyrelsesmøde og julefrokost? 
Der afholdes bestyrelsesmøde lørdag d. 19. december kl. 12.00 – 14.00. derefter er der 
julefrokost for bestyrelse med ledsager. 
 

7. Åbent punkt for tilføjelser. 
Hjemmesiden: der har været set på et system der tilpasses kontingenterne, men det 
bliver for dyrt. 
Henrik er ved at finde et system der passer til os. 
Meget gerne fotos af fodboldholdene samt fotos fra deres tur til Italien i oktober. 
Medlemmer under 21 år der er aktiv i FKO i mere end 1 aktivitet: Udvalget er meget 
forstående for omkostningerne at være aktiv og betale kontingent 2 steder. Hvad kan vi 
gøre? Foreslår  at  fælleskontoen  betaler det halve? Det tages op på næste møde. 
 

8. Nyt FOU møde, 26. 10. 15? 
Næste møde bliver mandag d. 26. oktober 2015 kl. 19.00 i Herrestrup. 
 

9. Eventuelt. 
Nyhedsbrev udsættes til efter næste møde. 
 
Ref.: Lone 

 


