Forretningsudvalgsmøde
Dato: 3-4-2017, Hallen i Vig
Deltagere:
Pia Sangaard (PS)
Torben Møller (TM)
Henrik Søborg (HS)
Brian Vinther-Madsen (BVM)
Jørn Dyhrberg Hansen (JDH)
1) Godkendelses af referat:
Referat fra 23.03.2017 er godkendt uden bemærkninger.
2) Konstituering
• Formand: Torben Møller
• Næstformand: Henrik Søborg
• Økonomi: Pia Sanggaard
• Sekretær: Jørn Dyhrberg Hansen
• Bestyrelsesmedlem: Brian Vinther Madsen
Kontaktpersoner til udvalg:
• Fodbold ungdom: Torben Møller – Pia Sanggaard – Jørn Dyhrberg Hansen
• Fodbold senior: Torben Møller – Jørn Dyhrberg Hansen
• Håndbold: Brian Vinther-Madsen – Henrik Søborg
• Gymnastik: Henrik Søborg
• Badminton: Henrik Søborg
• Løb: Henrik Søborg
• Boksning: Torben Møller – Jørn Dyhrberg Hansen
• Kajak: Pia Sanggaard
• Motion: Torben Møller – Pia Sanggaard
• Festival: Torben Møller - Jørn Dyhrberg Hansen
• WEB & Facebook: Henrik Søborg
3) Generalforsamling:
• Samme fremmøde som tidligere, så ingen udvikling på dette område.
• Hvordan engagere vi menige medlemmer til fremmøde ?
• Ivar var god ordstyrer, og bør bruges i fremtiden.
• Div. punkter fra generalforsamlingen tages op til næste møde, eks. klubhus, toiletforhold, regnskab
på hjemmeside, etc.
• Ny rutine vedr. regnskab på hjemmeside vil kræve en vedtægtsændring.
• Lørdag er den bedste dag, måske lidt tidligere eks. 9.30, og måske med frokost i stedet for brunch.
4) Betalingsmodul:
• HS fremviste kort det nye modul, og det er klart til brug. Det ser dynamisk og brugervenligt ud.
• Alle udvalg anvender og opdaterer modulet selv, og alle er/skal være klar d.1.5.2017.
• De respektive kontaktpersoner ”trykker” på de enkelte udvalg mht. registreringen.
• Der evalueres på modulet ved næste møde.

5) Rapportering fra den enkelte udvalg:
Festival: TM
• Billetsalg går rigtigt godt, og er det bedste i 6-7 år, på nuværende tidspunkt.
• Der er gang i en meget konstruktiv, og væsentligt forbedret, dialog med kommunen.
Motion: TM
• Der er dialog imellem sommerhus udlejning og motion ang. familiekort. Dette tiltag kan evt.
inkludere andre idrætsgren også, eks. badminton, kajak etc.
• Medlemstallet er forventeligt dalende på denne tid af året, men der er kommet en del nye
sommerhusgæster.
• Der er dialog i gang vedr. behovet for en arbejdsmiljøgodkendelse. Denne forsøges undgået da ingen
andre motionscentre har tilsvarende krav. Motion er og bliver en forening, og skal efterleve krav til
denne form.
Fodbold: TM
• Ungdom og Senior har sæsonstart i denne uge.
• Toiletforhold til hjemmekampe skal følges tæt.
• Der er generelt styr på alle hold, dog er der udfordringer med fremmødet på 2. og 3. hold senior.
Håndbold: BVM
• Der er lagt an til stor ungdomsafslutningsfest d.6.4.2017, og med god tilslutning.
• Der er en generel trænerudfordring, dog er Brian Skov er ansat som herre træner.
• Ungdomsafdelingen skal forsøge at etablere et samarbejde med VHG. Der skal ligeledes undersøges
om der kan etableres samarbejde med Klintsøgård.
• Midtuge kampe kunne være en løsning for at fastholde holdstrukturen i samarbejdet, da eleverne
typisk er hjemme i weekenden.
• HS følger op på tidligere forslag om salg af en FKO vin.
Løb: HS
• Opstarten er i gang, og der forventes som tidligere en medlems fremgang, specielt på motionister.
Boksning: HS
• Der er blevet mere ro på efter Kim er stoppet.
• Ældresagen foretrækker lokaler, samt tider hos bokserne, så de vil gerne have en dag mere.
• Der ydes et stort socialt stykke arbejde, og det bør kunne udløse et større tilskud i fremtiden på den
baggrund.
• Der lukkes ned i 1 måned hen over sommeren.
• Klubben vil give mere fokus på bredden end eliten i fremtiden.
Badminton, Gymnastik: HS ingen bemærkninger.
6) Åbent punkt for tilføjelser:
• HS adresserede at der skal være fokus på ”pengeslugeren” i Herrestrup. Klubhuset giver, som den
eneste klub i området, store drift udgifter til FKO og dette bør italesættes på politisk niveau i
fremtiden.
• TM forelagde en forespørgsel fra Kandis om en koncert i november. Dette tilbud er afslået af FUO.
• TM kommer med et oplæg til regelsæt for udvælgelse af ”årets FKO’er”, og som skal udnævnes ved
året generalforsamling.
• JDH savnede visionerne i tale og skrift for FKO, og der bør arbejdes med dette i fremtiden i FUO.
7) Næste møde d.15.5.kl.19.00 i Herrestrup
8) Eventuelt:
• TM forelagde at der mangler ca. 100K til færdiggørelse af køkken i hallen. Preben har opgaven og
den forventes færdig hurtigst muligt.
• BVM foreslog klapstole i hallen, men TM underrettede om at dette ikke var på 2017 og 18 budgettet.
• HS foreslog at man indtænkte hele ”trekantsområdet” foran hallen i en evt. fremtidig ”klubhus”
løsning.
• JDH foreslog at man undersøgte muligheden for at eks. installere vand, afløb, o.lign. og klargjorde
klublokalet til brug for ”klubhus” i stedet for et egentligt klubhus byggeri.
Ref: JDH

