
FK Odsherred                                                                                      Forretningsudvalget 

 

Referat fra møde i forretningsudvalget mandag d. 13. februar 2017 kl. 19.00 i mødelokalet i hallen i 

Vig. 

 

Tilstede: 

Torben Møller. 

Pia Sanggaard. 

Henrik Søborg. 

Lone Nielsen. 

Afbud fra Ole Larsen. 

 

Dagsorden: 

Pkt.: 

• Godkendelse af referat fra 09. 01. 2017, og dagens dagsorden. 

• Referatet fra mødet i forretningsudvalget d. 9. december 2016 blev godkendt. 

• Referatet fra bestyrelsesmøde d. 14. januar 2017 er godkendt, idet der er tilført rettelser 
pr. 18. januar 2017 og der ingen kommentarer har været til disse i en periode på 8 dage. 

• Til dagens dagsorden tilføjes pkt. 7.:   Hjemmeside og sponsorer. 

      Dagens dagsorden blev godkendt. 

 

• Evaluering af bestyrelsesmødet den 14. januar 2017, og drøftelse af enkelte punkter derfra. 

Det var et godt og konstruktivt møde. 

• Musikanlæg i Herrestrup: Skolen i Herrestrup indkøber et musikanlæg som kan benyttes af 
FKO. 

 



• Løberne, klubfaciliteter: Der kan blive mulighed for at løberne kan benytte et lokale på 
Museet på Anneberg til efteråret. 

 

• Gennemskuelighed:  Efter generalforsamlingen den 25. marts, kan de der vil, blive 
informeret om konstruktionen af FKO.  

 

• Faktura og ”kiggerrolle” er ok. Pia har lavet aftaler. 

 

• Løberne vil gerne starte betalingsmodulet pr. 2. april, så bliver det prøvet af. 

 

• Henrik evaluerer på det nye betalingsmodul og sender det til Samrådet for Odsherred 
Kommune. 

 

• Økonomi 2016, og budget 2017. Rejsepuljen 2017. 

• Torben og Pia  har  holdt  møde med Yvonne tirsdag d. 7. februar, hvor regnskabet er gået 
igennem med alle  efterposteringer, debitorer og restancer. Regnskabet er klar til 
aflevering til revisorerne d. 1. marts. 

 

• Budgettet er færdigt og der er plads til lidt smårettelser, om nødvendigt, inden lørdag d. 
18. februar. 

 

• Rejsepuljen: Der er i 2016 kun brugt kr. 5.000,- idet alle er flinke til selv at tjene penge til 
rejser. 

Der er afsat kr. 25.000,- i indeværende år, og disse midler skal benyttes fornuftigt, til de få der 
ikke selv har midler. 

 

• Ting der rører sig i foreningen, herunder de enkelte udvalg, punkter fra sidste møde. 

Torben: 



Bokserne: Torben og Jørgen har holdt møde. Torben behøver ikke fremover deltage i alle deres 
møder, men det bliver efter behov. Mulighed for ændring i ledelsen i bokseafdelingen. 

Det kører stabilt. 

 

Fodbold kører stille og roligt. De har været i gang i 2 uger. Spørgsmål ved de 6 der flytter til 
København til sommer m.h.t. kørsel o.s.v., men mulighed for at nogle U19 kan rykke med op. 
Det kan blive svært at blive i sjællandsserien. Der søges et par nye trænere, og der er et par 
stykker i spil. 

 

Der er møde i ungdomsudvalget mandag d. 20. februar. 

 

Det går stille og roligt indenfor håndbold, løberne, badminton, gymnastik, og kajak. 

Løberne og kajak starter op med det nye betalingssystem pr. 2. april. 

 

Vig Motion: Det kører godt. Der har været en del sygdom i vinter, men der er en god stemning. 

Der er nogle småfejl på de nye cykler, men det klares. 

Der er udfordringer omkring rengøringen. 

 

Fair Play: Efter en uheldig episode er det blevet nødvendigt at påpege opførsel fra forældre, 
pårørende og tilskuere under sportskampe, hvilket Torben vil komme ind på ved 
generalforsamlingen. Hvordan takler vi det når det opstår, dårlig opførsel er ikke velkomment i 
vores klub. 

 

• Betalingsmodulet. 

Henrik, Pia og Yvonne har holdt møde, og det virker. 1. april bliver den rigtige skæringsdato, så 
det fungerer fra d. 2. april. 

 

 



• Generalforsamlingen 25. 3. 2017 kl. 10.30, vedtægter. 

• Ivar Petersen bliver foreslået som dirigent. 

 

• 2 nye medlemmer til forretningsudvalget er blevet spurgt. Én har accepteret og en anden 
er i tænkeboks. 

 

• Vedtægterne blev gennemgået, men der skal ikke ske vedtægtsændringer selvom 
arrangementsudvalget og sponsorudvalget  er  endeligt nedlagt på  
forretningsudvalgsmødet d.d. den 13. februar 2017, derfor skal der ikke fremover vælges 
repræsentanter til arrangements og sponsorudvalget. Torben orienterer om det på 
generalforsamlingen. 

• Sponsorer vil fremover blive lagt ud til de enkelte udvalg. 

 

 

• Åbent punkt for tilføjelser. 

Hjemmesiden og sponsorer:  Få sponsorer ligger ikke på hjemmesiden, da der var én enkelt 
person der har stået for det som er stoppet, og siden er der ikke sket så meget med det. 

Henrik lægger dem nu på hjemmesiden, så hvert enkelt udvalg har deres egne sponsorer på 
deres hjemme side. Torben orienterer udvalgene. 

 

Arrangement med gigtforeningen: Gigtforeningen for Vestsjællands kreds har henvendt sig 
omkring et arrangement med Andreas Laudrup til efteråret eller forår 2018. Torben bliver 
kontaktperson. 

 

Konfirmander: Der skrives rundt til udvalgene m.h.t. konfirmander 2017. 

 

• Nyt FOU møde og nyhedsbrev. 

• Næste møde bliver tirsdag d. 21. marts 2017 kl. 19.00 i mødelokalet i hallen i Vig. 

• Torben skriver nyhedsbrev. 



 

• Eventuelt. 

Drøftelse omkring Vig Festivalen. 

 

Ref.: Lone 17. 02. 2017. 

 

 

 

 

 


