FK Odsherred

Forretningsudvalget.

Referat fra møde i forretningsudvalget torsdag d. 23. marts 2017 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 13. 02. 2017, og dagens dagsorden.
- Referatet fra mødet d. 13. februar 2017 blev godkendt.
- Dagens dagsorden blev godkendt.
2. Regnskab 2016. budget 2017 og generalforsamlingen 25. 3. 17.
Regnskabet der er revideret af Revisorgården og klar til generalforsamlingen blev
gennemgået, og det ser fint ud. For nogle afdelinger bedre end forventet, og det er rigtig
godt.
Vig Motion er tæt på 800 medlemmer. Lønudgifterne der er temmelig høje, men som
motionscenteret kører, er der nødt til at være lønnet personale.
Balance: Alt er gennemgået, og Pia har en specifikation med til generalforsamlingen over
hensættelser.
Det er et regnskab som vi godt kan være bekendt at fremlægge.
Pia fabrikerer 20 sæt vedtægter til generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er på plads.
3. Betalingsmodulet.
Det virker. Systemet fortæller at betalingerne skal godkendes i IPAY, men det bliver
ændret. Vi får Mobil Pay.
Henrik holder ”kurser” for alle i løbet af foråret.
Betalingsmodulet kan ikke det samme som KLUBMODUL, men det kan det, som vi beder
det om, og har behov for.
D. 1. april er KLUBMODUL væk, men det kan i realiteten fortsætte til 1. juni, men vi
fastholder 1. april.
4. Ting der rører sig i foreningen, herunder de enkelte udvalg, punkter fra sidste møde.
Bokserne v. Torben: Torben har været til møde i mandags, og alt var ok. Den forrige
formand har meldt fra, og det forlyder at han starter en ny bokseklub op.

Vig Motion v. Torben:. Det kører fortrinligt. De er i kontakt med NOVASOL i forbindelse
med sommerhusudlejning og et kort til motionscenteret/hallen for børn og voksne.
Det tages op der ”ledes” efter frivillige der kan være med.
Alle skal have pædofilattester, og det afklares.
Der er rigtig mange kunder i centeret og der er mange hold.
Der er stadig en udfordring omkring rengøring.
Mange flygtninge er begyndt at træne. Det er unge mennesker, og det er godt.
Fodbold v. Torben: Fodbold ungdom. Der er en god kemi i udvalget. Der er en rigtig god
stemning. De er klar til at køre reklamer ud, og de går konstruktivt til arbejdet.
De er ved at indrette klublokalet i hallen i Vig, og der sker rigtig meget.
Badminton v. Henrik: Der spilles på fuld knald. En del vil gerne spille i Vig igen. Allan
stopper som formand og der skal gerne findes en anden.
Håndbold v. Henrik og Lone: Sæsonen er ved at være slut. Der var en rigtig god
håndbolddag i hallen i Nyk. D. 12. marts. I øjeblikket arbejdes der omkring trænere for
kommende sæson.
Kajak v. Pia: De er ved at starte sæsonen op.
De har fået en ejendomsvurdering på deres nye hus på kr. 110.000,Løberne v. Henrik: De starter op d. 4. april.
Brugerråd i Vig: Der var indkaldt til møde vedr. etablering af et brugerråd i hallen i Vig
tirsdag d. 21. marts. Der var ikke den store begejstring, så der tænkes over det. Meningen
er én repræsentant for hver bruger i hallen.
Der kommer et oplæg til timefordelingsplan i maj måned.
5. Åbent punkt for tilføjelser.
- Torben fremkommer med et nyhedsbrev i morgen d. 24. marts.
- Der er 22 der skal konfirmeres. Alle håndklæder befinder sig hos Lone på Klint
Strandvej 70 indtil videre. Der er 80 stk.
6. Nyt FOU møde.
Det aftales på lørdag efter generalforsamlingen.
7. Eventuelt.
Intet under eventuelt.
Ref.: Lone 24.03.2017

