FK Odsherred

Forretningsudvalget

Referat fra møde i forretningsudvalget mandag d. 12. december 2016 kl. 18.00 i Herrestrup.

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

Dagsorden.:
Pkt.:
•

Godkendelse af referat fra 17.11.2016, og dagens dagsorden.
Rettelse til referat fra d. 17.11.2016, idet generalforsamlingen er d. 25. marts 2017.
Dagens dagsorden blev godkendt.

•

Kort om økonomi 2016 herunder fastsættelse af honorarer, og budget 2017.
Økonomi 2016: Yvonne har lige kørt det hele igennem, og det ser fint ud.
Motionscenteret skal følges tæt, det er pænt besøgt, men der er nogle udfordringer i
forbindelse med driften af hallen, og det har nogle omkostninger.
Budget 2017: Pia mangler budgettal fra håndbold, fodbold ungdom samt fællesforeningen.
Håndbold klares med Camilla Lynge, fodbold ungdom med Maria Hellmann og
fællesforeningen er Pia og Torben.
Det har været nogle meget realistiske budgetmøder med de øvrige afdelinger.
Honorarer: Honorar for forretningsudvalg og bestyrelse blev tilrettet efter gældende regler.

•

Ting der rører sig i foreningen, herunder de enkelte udvalg, punkter fra sidste møde.
Herunder kunstgræsbanen og situationen i VK&I.
Bokserne V/ Torben: Jørgen er fortsat formand og administrator for bokserne. Det kører fint,
og endda med et budget der giver overskud.

Fodbold v/ Torben: Der sonderes efter en ny seniortræner. Der arbejdes med en træner for
U19 hold. Udfordring at få 2. og 3. hold til træning, der er mange afbud.

Motionscenteret: Det kører derudaf, der er mange nye ”kunder”, og der bliver også brug for
nye trænere.
Det vil være interessant at se belægningsgraden for de forskellige hold m.v. om mulighed for
benyttelse af centeret efter træningstider/ydertidspunkter i FKO regi?
Der arbejdes på rengøringen samt at få cafeen op at køre. Vi skal i dialog med kommunen idet
der gøres neget arbejde som vi reelt ikke får noget for.

VK&I (Vig kultur og idrætscenter): Lige nu er der ikke det store samarbejde. Skal det holdes i
gang bliver det nok FKO og svømmeklubben, men der er lange udsigter m.t. svømmeklubben, da de ikke ved hvornår svømmehallen bliver klar til ibrugtagning.
Det vigtigste er at få cafeen op at køre.

Kajak v/ Pia: De ligger på land men træner i svømmehallen i Asnæs.

Håndbold v/ Henrik og Lone: Håndboldsæsonen er i gang, og der har været fremgang i de små
rækker.

Løberne v/ Henrik. Det går stille og roligt. De løber hver mandag kl. 17.00.

Arrangementsudvalg: Mødet d. 5. december blev aflyst p.g.a. sygdom.

Badminton v/ Henrik: Gymnastikken benytter den halve hal, og det er lidt svært, når der spilles
bordtennis samtidig. Der er 5 baner men kun én bane til badminton p.t.
Dagene, timerne skal sælges ordentligt, men det er vanskeligt når der er tre aktiviteter i gang
på én gang.
Efter jul ønskes der tider torsdage fra kl. 19.30.
Badminton i Herrestrup kører fint.

Kunstgræsbanen: Er sat i bero indtil videre.

•

Betalingsmodulet:
Det er færdigt. Der mangler kun NETS, og der var ellers 12 ugers levering, men det bliver
klaret mellem jul og nytår.
Henrik, Pia og Yvonne sætter sig sammen vedr. kontoplanen.
Henrik køber et mobilnummer.
Klubmodul udgår automatisk når NETS kommer på.
Der bliver styr på det, og de første der kommer på bliver håndbold og bokserne.

•

Festivalen fremadrettet.
Der er kommet ny bestyrelse med Ole Larsen som formand. Det kører, og de gennemgår hele
budgetdelen på ny.

•

Generalforsamlingen 25. 3. 2017 kl. ?? – valg m.m.
Lokalet i Herrestrup er på plads. Ole Friberg spørges om dirigentposten.
Torben, Ole og Lone er på valg.
Torben tage r en periode til. Ole og Lone ønsker ikke genvalg.

•

Åbent punkt for tilføjelser.
Torben skriver julebrev.

•

Nyt FOU møde.
Nyt møde bliver mandag d. 9. januar 2017 kl. 19.00 i Vig.

•

Eventuelt.
Intet under eventuelt.

Ref.: Lone 13.12 2016

