
                                                                                     

                                              Forretningsudvalgsmøde 

Dato: 15-5-2017, Klubhuset i Herrestrup 

Deltagere: 

Pia Sangaard (PS) 

Torben Møller (TM) 

Henrik Søborg (HS) 

Brian Vinther-Madsen (BVM) 

Jørn Dyhrberg Hansen (JDH) 

1) Godkendelses af referat: 

• Referat fra 3.04.2017 er godkendt uden bemærkninger, dog skal ref. (JDH) huske at fremsende det 

reviderede referat til alle FOU medlemmer. 

2) Punkter fra Generalforsamlingen 

• Udvalgsformænd skal indføres i referat fra Generalforsamlingen. 

• Der blev fremsat et ønske om et klubhus. Der bør nedsættes et ”klubhus udvalg” der først og 

fremmest arbejder med at få det optimale ud af det eksisterende lokale i hallen i Vig. TM kontakter i 

første omgang Preben for afdækning af muligheder for vand, afløb etc. 

• PS tager evt. ideer op omkring lokalet med div forældre, og disse kunne evt. også deltage i drift af 

”campingvognen” ved træningsaftener. 

• TM oplyste at Preben havde fundet de 100K til Cafe’ens færdiggørelse. Cafe’en kan dog ikke løbe 

rundt med nuværende omsætning. 

• TM og JDH afholder et indledende møde med Småtte ang. fremtiden omkring senior fodbolden. 

Herunder en plan B for 1. holdet, samt udfordringerne med det sociale liv i seniortruppe. 

• Vedtægter bør ændres således at regnskabet kan/ fremsendes senest 7 dage før næste 

generalforsamling. 

• TM supplerede med oplysning om at hallen nu bliver færdiggjort. Der slået en streg i sandet og der 

bliver oprettet en sag til godkendelse i økonomiudvalget. Forløbet forventes at tage resten af året. 

 

3) Oplæg vedr. ”årets FKO’er” og ”Visioner for FKO”: 

• Visioner: FOU er betragtet som en sparringspartner til de enkelte foreninger, og er økonomisk 

ansvarlige for disse ligeså. Men hvad med udviklingen af de enkelte foreninger ?? 

• Det blev aftalt at de respektive kontaktpersoner til foreningerne, tager dette punkt op ved de 

kommende møder med disse. 

• FOU er et driftsorienteret og administrativt organ, og bliver også betragtet som et sådant. FOU har 

et godt ry på disse områder.  

• Foreningerne henvender sig selv til FOU vedr. optagelse i foreningen, da der ikke er en aktiv søgning 

i gang hos FOU. Typisk her disse foreninger brug administrativ og økonomisk støtte. 

• Årets FKO’er: HS kommer med ideer/oplæg til motivationen omkring opgave fordelingen/udførsel i 

en klub under FKO. 

• Der skal komme en indstilling til en person fra hvert enkelt klub, og det er derefter FOU der beslutter 

hvem der udvælges. 

• HS foreslog at der blev valgt en billigere præmie og der i stedet blev giver flere kontanter til 

prismodtagerne. 

• TM renskriver de ”motiverende” ord/grunde til den fremtidige udvælgelse. 

4) Betalingsmodul: 



• HS orienterede at betalingsmodulet kørte som det skulle, og at der ikke havde været nævneværdige 

tilbagemeldinger om problemer. Dog var løberne generelt ikke positive om det nye modul. HS skal 

tage kontakt til de enkelte foreninger og støtte op om evt. spørgsmål eller ”know how”.  

• PS oplyste at bogføringen ”halter” pt, men at der arbejdes meget hårdt for at komme med.  

• HS laver en aftale med Yvonne vedr. bogføringsopgaven. 

5) Rapportering fra den enkelte udvalg: 

Festival: TM 

• TM oplyste at der er sidste år han er teamchef for Camp New York, og der skal derfor findes en 

erstatning til næste års festival. 

• Der afholdes møde med festivalens bestyrelse D.6.6 kl.17.00 og PS,TM og JDH deltager fra FOU. 

• Motion: TM 

• ikke umiddelbart nogle kommentarer.  

Fodbold: TM 

• 1. holdet klarer sig fint og ser ud til at komme med i oprykningsspillet til Danmarksserien. 

• Det sociale liv halter i afdelingen, men dette tages op til kommende møde med Småtte. 

• Det kniber alvorligt med fremmødet blandt 2. og 3. holds spillerne. 

Fodbold ungdom: PS 

• Der forsøges opstart af samarbejde med Højby, og der er dialog i gang omkring 2005 årgangen. 

Håndbold: BVM 

• Der mangler pt to trænere i afdelingen.  

• Herre Senior ved ikke hvor mange der fortsætte til næste år, men Camilla er på sagen. 

• Bo er hyret som målmandstræner. 

• Der er et generelt samarbejdsproblem med Lammefjorden, da de kun vil ”yde og nyde” den ene vej. 

• Skolernes håndbolddag er afholdt igen i år og med god succes. 

• BVM efterspørger generelt et større samspil med kommunen. Ser de eks. værdien i den frivillige 

foreningsarbejde, og støtter de op om dette ? Det kunne evt. være kørselsordning fra 

yderområderne. 

• TM spurgte om ”den åbne skole” er kendt ude i foreningerne. Det er den umiddelbart men der 

mangler opbakning fra de enkelte skole, og typisk i ”syd delen”. Motionscentret har som eksempel 

et samarbejde med Vig skole. 

• Håndbold vil gerne sælge håndklæder, strømper, vin, og en klubdragt kunne også være en mulighed. 

Denne kunne måske anvendes bredt i hele foreningen. 

• Indtægterne fra dette bogføres i den enkelte forening som altid. 

• Camilla efterspurgte en løbende status på budgettet. Status fremsendes d.20. i hver måned, og 

inden hvert FOU møde. Der har dog denne gang været en tidsmæssig udfordring pga. arbejdspres 

hos Yvonne (scanning af bilag). Dette vurderes af FOU til at være et tilstrækkeligt informations 

niveau fremadrettet. 

Løb: HS 

• Ingen kommentarer. 

Boksning: HS 

• Kim har startet en ny klub. Der er lejet lokaler og den er i gang. 

• Der er fjernet inventar fra klubben og det er oplyst at næste gang vil der foretages en 

politianmeldelse. 

• Der vil stadig i fremtiden blive satset på bredden samt Ældresagen. 

• Jørgen har fået stablet et hold på benene til Festivalen.  

Badminton, Gymnastik:HS  

• ingen bemærkninger. 

Økonomi: PS 

• Motionscentret har tjent 98.000 mere end forventet. Der er dog fejl i konteringerne, og foreningens 

økonomi skal følges meget tæt. 

• Reparation og vedligehold må forventes at stige da der har været væsentligt mere brug af 

motionscentret end forventet. 



• Pga. øget medlemsregistrering øges det kommunale tilskud med ca. 100K. 

6) Åbent punkt for tilføjelser: 

• Ingen kommentarer. 

7) Næste møde d.19.6.kl.18.30 i Herrestrup 

8) Eventuelt: 

 

• PS har fået en henvendelse fra Tuskerforeningen, vedr. ansøgning om tilskud. En motiveret 

ansøgning skal fremsendes inden 1.7. og PS tager dette op med Maria fra fodbold ungdom og 

fremsender denne. Det skal dog forsøges at få ansøgt på vegne af hele FKO. Udlodningen sker i uge 

42. 

• HS deltager D.30.6. i timefordelingsmødet. 

• Kan der ikke tages entre til 1. holdets kampe i fodbold ? dette spørgsmål tages op af TM og JDH til 

mødet med Småtte. 

• Er Revisorgården den fremtidige samarbejdspartner vedr. revision af regnskabet ? og kan dette 

udfordres ? 

Ref: JDH 


