Forretningsudvalgsmøde
Dato: 14-8-2017, Klublokalet i Vig
Deltagere:
Pia Sangaard (PS)
Torben Møller (TM)
Henrik Søborg (HS) Fraværende
Brian Vinther-Madsen (BVM)
Jørn Dyhrberg Hansen (JDH)
1) Godkendelses af referat:
• Referat fra 22.06.2017 er godkendt.
2) Økonomi og kommende budgetlægning
• TM spurgte om hvornår at vores debitorer var blevet rykket ? PS tjekker op på dette.
• Faktureringen kører automatisk og dvs. at bogføringen foretages samtidigt.
• Kontingenter er generelt stærkt faldende. Specielt fodbold ungdom er meget under niveau. Skyldes
dette evt. det nye modul ? Der skal omgående tages fat i dette efter at HS er tilbage fra ferie.
• Motionscentret har øgede lønudgifter, og vurderes til at være i ”overkanten”
• Leje udgifterne til kunststofbane er meget høj.
• Lokale refusioner er generelt højere end budgetteret.
• ”Hønse”, Lars V og HS skal tage fat i medlemsregistreringerne, og TM tager fat i personerne.
• BVM fremviste en vejledning til brug for medlemsregistrering. TM tager denne og gør den generel,
således at alle kan anvende denne.
• Budgetfasen sættes i gang hurtigst muligt. PS sætter i gang senest 30/8. Udgangspunktet er et ”nul
budget”, og TM laver skriv til alle udvalgsformændene.
3) Betalingsmodul:
• Yvonne er meget presset og kan stadigt ikke få indbetalingerne til at ”parre sig” med konteringen.
Dette ser ikke ud til at fungere.
• Medlemsregistreringen ”taler” ikke sammen med betalingsmodulet. Derfor sættes der et møde op
imellem HS, Yvonne, PS og udbyderen af modulet. Formålet er at få løst opgaven.
• HS indkalder FOU medlemmerne + Yvonne, til formøde straks efter HS ’s ferie er slut.
• PS informerede
4) Rapportering fra den enkelte udvalg:
• Motion: TM
• Det har været en rigtig god sommer for motionscentret.
• Der er en stor udskiftning af frivillige, og det er til tider en udfordring.
• Motionscentret er nød til selv at være ”driver” på driften af selve hallen. De skal eks. foretage
billetsalget til svømmehallen. Der savnes initiativ og proaktivitet fra hallens fast ansatte.
Fodbold: TM
• 1. holdet’s oprykning vil blive omfattet af flere omkostninger end budgetteret. Det forventes at
omkostningerne kan udgøre 60-75K.
• ”Småtte” er væsentligt mere belastet efter oprykningen, og måske kan Erdogan og ”Mulle” løfte
noget mere omkring holdene.
• TM og JDH afholder et opfølgningsmøde med ”Småtte”.
• Der er brug for flere sponsorer og alle skal lægge hovederne i blød for eventuelle emner.
• Der er enerelt en væsentlig mere positiv stemning omkring 2.-3. holdene.
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Fodbold ungdom: PS
Der er indgået en aftale med NIF om et U17 samarbejde.. ”personsagerne” er ligeledes løst og talt
igennem. Samarbejdet vil blive evalueret løbende, for at undgå evt. udfordringer eskalerer.
• Årgang 03 aftalen med Asnæs fungere og er i drift.
• Der meldes om tilgang til vores ynglinge hold.
• Michael Sangaard har fået lidt gang i ”0-0” årgangen igen, så denne udvikling følges spændt.
• JDH vil udfærdige en skabelon til holdsamarbejder på tværs af klubber, med inspiration fra aftalen
med NIF som udgangspunkt. Denne kan anvendes til evt. fremtidige samarbejder imellem klubber
hvor det kniber med spillere i de enkelte ungdomsårgange.
• Håndbold: BVM
• Stadigt usikkert om der er et hold på herresiden.
• Liste til ”gamle” spillere sendes ud. BVM samler info til Camilla.
• ”Trille trolle” hold startes op.
• ”Vision” samarbejdet er startet op.
Løb: HS
• Intet nyt pt.
• Klubben skal huske at prioritere ”bredden”
Boksning: HS
• TM og JDH afholder møde med Jørgen ang. fremtiden i klubben.
• TM er i dialog med Kim ang. hans ønsker og fordelinger vedr. hans ejendele fra klubben.
• Det forventes at der indgås et 3-5 årigt samarbejde med Ældresagen. Aftale er under forhandling.
Badminton, Gymnastik & kajak:HS
• ingen bemærkninger.
Lars Lilholt koncert
• Koncerten forløb rigtigt godt og der forventes et overskud på +45K. Der var 1900 betalende
deltagere og dette er godkendt.
• Der er tegnet kontrakt til næste år, og dette bliver 25 års jubilæumskoncert.
Toiletforhold, Cafekøkken og vedtægtsændringer:
• Der arbejdes stadigt på en toiletvognsløsning.
• Cafe køkkenet forventes færdig om ca 1 mdr.
• Vedtægtsændringer dato fastsættes til d.27.11. TM indkalder til dette møde.
Festivalen og dens selskaber:
• TM har deltaget i det første koordinatormøde efter festivalen.
• Der forventes ekstraudgifter for omkring 5-600K.
• Der har deltaget marginalt færre mennesker i årets festival, ifht. 2016.
• Nulpunktsomsætningen bør bringes yderligere ned, pga. stigende konkurrence.
• Det er usikkerhed omkring hvem der koordinerede at redningshelikopteren kunne lande midt på
festivalpladsen.
• Der er sat navn på de 3 nye til fondsbestyrelsen. De 2 fra FKO vil blive indstillet af PS og TM.
• Der skal ligeledes findes egnede og kompetente emner til VF ejendomme.
• Der skal findes 2 nye kandidater til VF’s bestyrelse.
Åbent punkt for tilføjelser:
• Ingen kommentarer
Næste møde d.18.9.kl.18.30 i Herrestrup
Eventuelt:
• Ole og Gitte deltager den 1. time og til spisningen før FOU mødet, for at få en snak om festivalen
Ref: JDH

