
                                                                                     

                                              Forretningsudvalgsmøde 

Dato: 22-6-2017, 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 formuleringer 

skal egne sig til offentlig deling.  

2) Punkter fra Generalforsamlingen 

• Toiletforhold ved fodboldbanerne i Vig, skal der øget fokus på, med henblik på en fremtidig løsning. 

• Der skal nu nedsættes et hurtigt arbejdende udvalg, hvor det eksisterende kunstbane udvalg kunne 

indlemmes i. Der skal være 2 FOU medlemmer i dette udvalg. 

• TM + JDH skal afholde møde med Småtte mht. input til det nye udvalg. 

• Kiosk og køkken er igangsat og forventes færdigt i Q3. 

• PS fremlagde oplæg til vedtægtsændringer,  og disse blev accepteret. Der skal derfor afholdes en 

ekstraordinær generalforsamling i løbet af efteråret, så ændringerne kan vedtages.  

• 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) Betalingsmodul: 

• PS informerede om at det fungerede noget ”tungt” med det nye betalingsmodul, og at vores 

regnskabs person blev presset af alt for mange henvendelser vedr. systemet. 

• HS fremviste det nye betalingsmodul for FOU endnu engang. 

• Det blev aftalt at HS og PS tog kontakt til alle udvalgsformænd, samt regnskabsmedarbejderen, 

således at div. forespørgsler kan/skal sendes til HS. Det forventes herefter at dette tiltag kan aflaste 

vores regnskabsmedarbejder.   

• Det kan komme på tale at der i en periode indkaldes ekstra hjælp til aflastning af 

regnskabsfunktionen. 

• Alle nødvendige ressourcer skal og må bruges og sættes ind for at få funktionen på ”ret køl” 

4) Rapportering fra den enkelte udvalg: 

• Motion: TM 

• Afdelingen er inde i en lavsæson, men ellers kører alt som det skal. 

Fodbold: TM 

• 1. holdet har kæmpet sig til en flot oprykning til Danmarksserien. Div. Kompensationer er der 

allerede styr på. 

• Spillertrup og budget er meget snart på plads til den kommende sæson. 2.-3. holdstruppen er også 

på plads og der er pt en rigtig god stemning på holdene.  

• Det bliver en vigtig opgave for den nye senior træner, og teamet omkring ham, at få etableret en 

samlet senior trup, hvor alle føler sig som en del af klubben og holdene.  

Fodbold ungdom: PS 

• Der er snart styr på 2005 samarbejdet med Højby, og det bliver spændende at følge. 



• Årgang 2002 har en del NIF spillere der prøvetræner hos os. Det skal forsøges at skabe et 

formaliseret samarbejde imellem NIF og FKO om dette hold. JDH tager kontakt til NIF’s formand, og 

forsøger at skabe et grundlag for samarbejdet.  

• Brian Bimmer har opsagt sin trænergerning og Lasse vil gerne fortsætte. Han mangler dog en 

assistent, men der arbejdes på en løsning. 

• U19 er i mesterrækken. Trænerne er på plads og der er generelt en rigtig god gejst og fremdrift på 

holdet. 

Håndbold: BVM 

• Stadigt udfordringer på herresiden, men ellers ingen kommentarer. 

Løb: HS 

• Ingen kommentarer. 

Boksning: HS 

• Klubben er udfordret af den nye klub i Nykøbing, og har bedt om et snarligt møde mht budget og 

medlemstal. JDH og TM afholder dette hurtigst muligt. 

Badminton, Gymnastik & kajak:HS  

• ingen bemærkninger. 

Økonomi: PS 

• Ingen kommentarer. 

Lars Lilholt koncert 

• Alle tilladelser er snart på plads, men ingen ved hvilke nye restriktioner der evt. måtte komme mht. 

terror sikring. 

• Ellers er det ”business as usual” som det ser ud lige nu. 

5) Orientering vedr. Festivalen: 

• Der er blevet afholdt et godt og konstruktivt møde med den nye bestyrelse, samt foreninger omkring 

festivalen. 

• Der bliver indkaldt til næste møde i august, for at holde den tætte kontakt vedlige. 

• Der skal udpeges 2 nye medlemmer til fondsbestyrelsen. Emner til bestyrelsen skal være på plads i 

august før næste møde. 

6) Åbent punkt for tilføjelser: 

• Bestyrelses honoraret beholdes på samme niveau som 2016, dog tilrettes sekretær honoraret. 

7) Næste møde d.14.8.kl.19.00 i Vig 

8) Eventuelt: 

• 29.9. uddeles div. Priser inkl. idrætspriser og evt. indstillinger skal huskes fremsendt. 

Ref: JDH 


