
FK Odsherred                                                                            Forretningsudvalget 

 

Referat fra møde i forretningsudvalget torsdag d. 11. februar 2016 kl. 19.00 i Herrestrup. 
 
 
Tilstede: 
Torben Møller. 
Henrik Søborg. 
Pia Sanggaard. 
Ole Larsen. 
Lone Nielsen. 
 
Dagsorden. 
Pkt.: 

1. Godkendelse af referat fra 5.1.2016, og dagens dagsorden. 
Dagens møde var oprindeligt planlagt til mandag d. 8. februar, men blev flyttet til torsdag 
d. 11. februar 2016. 
Referatet fra møde d. 5. januar 2016: Henrik har ikke fået skrevet nyhedsbrev, det bliver 
gjort efter dagens møde. 
 Referatet fra mødet d. 5. januar blev godkendt. 
Dagens dagsorden blev godkendt. 
 

2. Økonomi 2015 og budget 2016. 
Yvonne er i gang med de sidste rettelser omkring regnskab 2015, regnskabet ser fint ud. 
Torben og Pia gennemgår det endeligt, og vi kommer ud af 2015 med et fint resultat. 
Hver afdeling får tilsendt deres regnskab, og kan inden for en uge nå at komme med 
ændringer  hvis noget skal finjusteres, inden det overgår til revision. 
Der er stor ros til alle afdelinger, idet de har været rigtig gode til at styre økonomien. 
Budget 2016:  Der er korrigeret lidt frem og tilbage i forhold til budget 2015. 
 

3. Ting der rører sig i foreningen, herunder de enkelte udvalg og punkter fra sidste møde. 
Talentprojektet: Sparekassen vil gerne fortsætte endnu et år, men med et mindre beløb. 
Fodbold er meget  glade for samarbejdet med Klintsøgård, og børnene er rigtig  glade for 
det. 
Fodbold ungdom og senior: Der er rigtig megen gang i det hele, og der er en god stemning 
over hele linjen. 
 
Der skal huskes trænerkontrakter samt børneattester i alle afdelinger. 
 
Håndbold: Sæsonen lakker mod enden. Det går som det skal. Håndboldudvalget er 
skrumpet ind til nu at have 6 medlemmer. Det er Camilla og Ursula der har samtaler med 
fremtidige trænere som skal ansættes til næste sæson. 
Camilla og Henrik besøger Klintsøgård om et fremtidigt samarbejde? 



Badminton: Det går stille og roligt. 
 
Gymnastikken kører fint som den skal. 
 
Kajak: De er i fuld gang med byggeriet og der er styr på økonomien. 
 
Bokserne: Det kører også fint. De har fået malet lokalerne. 
Der arbejdes på at implementere nogle unge psykisk svage i svømmehal, boksning, 
motionscenter m.v. Jørgen og Torben tager en snak omkring dette. 
 
Vig Motion:  Det  kører fornuftigt. Der har været en del udskiftninger på den frivillige del. 
 
Løberne: Der forventes valgt en ny formand, idet Henrik satser på en udskiftning, da han 
har været det i 5 år. De vil meget gerne have deres egne klublokaler. 
 
Arrangementsudvalget: Januar og februar er overstået med nytårskur og hjælperfest, og 
fremtidigt er det Lillholtkoncert og koncert ved museet på Anneberg. 
 
Vig hallen: Hvordan vil det være med et orange gulv? 
Drift og samarbejde om/i en nye hal. I OKI- regi vil der være en møderække med henblik på 
fremtiden. Kan vi køre det selv, kan vi køre det i samarbejde med svømmeklubben? 
Tanker og ideer efterlyses, også med hensyn til hvad kommunen forestiller sig. Vi arbejder 
videre med det. 
 

4. Evaluering af nytårskur og hjælperfesten. 
Der var for få deltagere til begge dele. Forslag om at slå begge dele sammen til eet 
arrangement og afholde det i den nye hal i 2017. 
 

5. Hjemmesiden og de kr. 60.000 vi har fået i støtte til udvikling af betalingsmodul – 
indgåelse af aftale. 
Henrik har sat det i gang, og det kan det samme som Klub Modul. Lisa har været med ind 
over, og vi siger Klub Modul op når tid er. 
Drøftelse af Mobil Pay: Det nye system kan ikke Mobil Pay, men vi kan købe SIMKORT og 
have telefonnummer, så der kan være særskilte numre til  de  forskellige  afdelinger  og 
særskilte konti.  Lisa er selv kommet med nogle forslag, og det skal blive som hun gerne vil 
have det. Vi skal finde en løsning på det. Måske kun Mobil Pay til dem der er i restance? 
Mobil Pay vil være fremtiden. Henrik sender Lisas forslag til Torben. 
 

6. Generalforsamling den 19.3.16 kl. 11.00. På valg er Pia og Henrik. Suppleanter Allan og 
Hanne. Dirigent Ole Friberg. De enkelte udvalg. 
Torben sørger for annonce. 
Lone skriver dagsorden så den er klar ved næste møde. 
Allan har meddelt at han ikke ønsker at fortsætte som suppleant. 
Forretningsudvalget foreslår Ole Friberg som dirigent. 
 



7. Åbent punkt for tilføjelser. 
Bestyrelsen for Vig Festivalen har besluttet, at der i 2016 skal være kasseapparater i alle 
boder. 
Konfirmationer i FKO: Lone sender til alle formænd i afdelingerne, at de skal huske hvis de 
har medlemmer der skal konfirmeres. 
 

8. Nyt FOU møde. Nyhedsbrev? 
Næste møde bliver torsdag d. 10. marts 2016. 
Henrik skriver nyhedsbrev. 
 

9. Eventuelt. 
Intet under eventuelt. 
 
Ref.: Lone 14.02.2016 
 


