FK Odsherred

Forretningsudvalget

Referat fra møde i forretningsudvalget tirsdag d. 5. januar 2016 kl. 19.00 i Herrestrup.
Tilstede:
Torben Møller
Henrik Søborg.
Pia Sanggaard.
Lone Nielsen.
Afbud fra Ole Larsen.
Dagsorden:
Pkt.:
1. Godkendelse af referat fra 23. 11. 2015, og dagens dagsorden.
Referatet fra mødet d. 23. november 2015 blev godkendt.
Dagens dagsorden blev godkendt.
2. Økonomi 2015 og budget 2016.
Regnskab 2015: Torben har nu gennemgået alle bilag, og det ser fornuftigt ud i alle
afdelinger, især håndbold kommer godt ud af 2015. Nu er det Pia´s tur til at gennemgå
bilagene inden den endelige afslutning, så regnskabet er klar til revisor.
Budget: Pia har tastet alle tallene, og det ser fornuftigt ud.
Torben skal til forhandling med Damborg vedr. husleje for bokserne.
Der kan komme til at ske nogle ændringer med lokaletilskud i forbindelse med indflytning i
den nye hal, men så vil udgifterne også blive mindre.
Hvis fodbold rykker op, vil det også medføre flere udgifter.
Budgettet vil tilgå til hver enkel afdeling.
Torben har været til møde med 3 herre senior håndboldspillere vedr. omdeling af reklamer
som ikke blev udført. De ville hellere betale mere i kontingent end udføre frivilligt arbejde,
men da det vil medføre en større betaling, er muligheden, at købe en skoleklasse til at
udføre arbejdet, og det står dem frit for.
Måske en god ide at afholde et økonomimøde med seniorspillerne, så de er informeret om
hvad deres kontingent går til, og hvad det koster at ”drive” bare et håndboldhold. Det
tages op i håndboldudvalget.
3. Ting der rører sig i foreningen, herunder de enkelte udvalg og punkter fra sidste møde.
Da der blev afholdt bestyrelsesmøde d. 19. december 2015, var der ikke de store nyheder.
Børneattester: Pia beder om, at der skal være styr på alle børneattester for alle afdelinger.
Pia skriver til alle udvalgsformænd med en høflig reminder om, at der skal ligge
børneattester på alle trænere.
Fodbold: Der er forhandling med Sparekassen om fortsat sponsorat?
Der er 2 – 3 unge spillere der bliver hjælpetrænere.
Spillehallerne i Odsherred har givet kr. 100.000,-

4. Evaluering bestyrelsesmødet 19. 12. 15.
Det var et godt bestyrelsesmøde med et godt engagement fra alle udvalg. Mulighed for at
en afdeling ind imellem kan skrive nyhedsbrev. Det bliver foreslået på generalforsamlingen.
Tidspunktet var måske ikke det rigtige at afholde bestyrelsesmøde på, da der var en del
afbud, så der vil være forslag om at afholde det i første halvdel af november fremover.
5. Hjemmesiden og de kr. 60.000 vi har fået i støtte til udvikling af betalingsmodul –
indgåelse af aftale.
FKO har fået kr. 60.000,- til at udvikle et betalingsmodul, og det skal være et produkt der
passer til os og som andre foreninger kan benytte sig af, hvis de vil, men skal noget ændres,
må de selv betale for det. Vi skal have et betalingsmodul der ”dur”, så det kan SMS,
mailtjeneste, oprette alle hold og man kan ”trække” alle hold.
Pia sætter et møde i stand for Henrik, Lisa, Yvonne og Pia så de kan finde den bedst mulige
løsning og der skal udformes en aftale, og Rune fra kommunen skal have en tidshorisont.
Det vil være rigtig godt i fremtiden hvis alle bilag bliver scannet, det er meget nemmere
at gennemgå materialet. De har det i Vig Motion og det fungerer rigtig godt.
6. Årets hjælperpris.
Der var enighed om, at det ikke kan blive i 2016, men vi arbejder på det, og tager det op på
et bestyrelsesmøde gældende fra 2017.
Der kan udformes et ”kunstværk”, gerne af en odsherredkunstner, samt et kontant beløb
til den udvalgte.
7. Generalforsamling den 19.03.16 kl. 11.00. på valg er Pia og Henrik. Suppleanter Allan og
Hanne. Dirigent.
Pia og Henrik ønsker begge genvalg.
Suppleanterne spørges om de ønsker genvalg.
Da Henning Klarskov er bortrejst foreslås Ole Friberg eller Mikkel Henriksen som dirigent.
Lone skriver dagsorden.
De nye vedtægter fra d. 23. november 2015 medbringes.
8. Åbent punkt for tilføjelser.
Teltet har været meget udlejet, men det er ikke alle der får betalt for lejen. Det må der
rettes op på.
Der er bestilt håndklæder til konfirmationsgaver hos Dan Roland og de ankommer i uge 4.
9. Nyt FOU møde? Nyhedsbrev?
Næste møde bliver mandag d. 8. februar 2016 kl. 19.00
Henrik skriver nyhedsbrev.
10. Eventuelt.
Intet under eventuelt.
Ref.: Lone 06.01.2016.

