
Forretningsudvalgsmøde 

Dato: 16-10-2017, Klublokalet 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 18.09.2017 er godkendt efter tilretninger. 

• VF mødet gav et godt indtryk af at der er styr på processerne, og der er en god holdning til økonomi 

delen  = ”rettidig omhu”. Vurderet ud fra de nye regnskabstal, er 0-punktsomsætningen absolut på 

et acceptabelt niveau. 

• Der er et par nye kandidater i spil til den nye VF bestyrelse.  

2) Økonomi, regnskab pr 30.9.17, og kommende budgetlægning 

• Fodbold ungdom halter stadig alvorligt bagefter med medlemsregistreringen, og dermed kontingent 

indbetalinger. 

• Har vi de budgetterede medlemmer ? Det ser ud til at der generelt er budgetteret med for mange 

medlemmer, også set ifht. tidligere år. Der eks. Kun indbetalt fra et medlem fra 03 årgangen. 

• Der ser generelt ud til at vi er bagud med 1. halvår 2017’s indbetalinger. 

• Fodbold senior mangler registrerede indbetalinger, der dog er foretaget til Småtte, og som 

overflyttes senere. 

• Håndbold er budgetmæssigt en smule bagud mht. ungdoms og seniorafdelingen. 

• Kajak er ”on track”  

• Bokse afdelingen mangler lidt medlemmer, men er ellers godt med. 

• Motionscentret kører pt rigtigt godt og er foran budget på alle fronter, rigtig flot. Dog skal vi være 

obs. på leje af automater da salget måske ikke er højt nok. 

• Helt overordnet ser budgettet rigtigt godt ud for foreningen. 

• Budgetfasen sættes i gang i denne uge (42) og oplægget er ”0 vækst” 

3) Betalingsmodul: 

• HS meddelte at der er afholdt møde med Lars G fra fodbold ungdom for afklaring af 

problemstillinger, og sikring af fremdrift vedr. indberetninger, samt betaling, af kontingent.   

• For at sikre et højt informationsniveau, samt at alle brugere har den nødvendige viden om 

betalingsmodulet, er der aftalt at der afholdes et afklarende møde d.2. nov. 2017, i Vig klublokale. 

TM indkalder alle afdelinger til dette møde, og hvor alle FOU medlemmer deltager (-PS da hun har 

ferie). 

• Derefter afholdes et evalueringsmøde hvor alle input tages op til revurdering i FOU. 

• Herefter indkaldes alle afdelinger til et yderligere informationsmøde, hvor evt. tilretninger, og andre 

konklusioner, vil blive drøftet med de enkelte afdelinger.  

4) Henvendelsen fra løberne: 

• Med henvisning til den modtagne mail fra løbeklubben, ser det ud til at der er et generelt ønske om 

at løsrive sig fra FK Odsherred. 

• FOU generelle holdning er at vi ikke kan og skal fastholde en afdeling/klub i samarbejdet hvis denne 

ikke ønsker dette. 

• For at opstarte en åben og konstruktiv dialog med løbeklubben indkalder vi denne til et møde, hvor 

vi drøfter de enkelte punkter fra den fremsendte mail. 



• Hvis konklusionen vil blive en frigørelse fra moderforeningen, vil der forventeligt blive udfordringer 

med navn samt rekvisitter, som er FKO’s ejendom. 

5) Ting der rører sig i foreningen i de enkelte udvalg. 

• Motion: TM 

• Der er megen aktivitet og rigtigt god gang i alle tiltag. Dette giver dog en øget belastning på alle de 

frivillige kræfter, og som det samtidigt er vanskeligt at fastholde samt skaffe. Dette kan blive en 

væsentlig udfordring i fremtiden. 

• Fodbold: TM 

• 1. holdet har stadigt en god placering som nummer i Danmarksserien, og som absolut før sæsonen 

ville være godkendt. Vi vil jo stadigt være tilfreds bare vi bliver i rækken. 

• 2. – 3. holdtruppen er stadigt i en positiv udvikling med flere og flere til træning, og en god træner 

(Tom) som kan tackle de unge mennesker. 

• Der ser samtidigt ud til at der er skabt en øget interaktion imellem 1. holdet og de øvrige senior hold. 

Dette er godt for sammenhængskraften i klubben, og den gode udvikling skal forsøges fastholdt. 

• Der er i forbindelse med en 1. holds kamp, blevet indberettet et par tilskuere fra FKO. Dette skal der 

tages hånd om (Småtte har taget opgaven), da dette absolut er en uacceptabel opførsel, og det kan 

samtidigt afstedkomme nogle uhensigtsmæssige omkostninger.  

• TM sætter et morgenmøde op med Småtte i nær fremtid. 

Fodbold ungdom: PS 

• Alle hold kører ganske fornuftigt, og der er god fremgang på de fleste årgange. 

• Alle de respektive samarbejder med hhv. Asnæs, Højby og NIF fungerer også rigtigt godt, og efter 

hensigten. 

Håndbold: BVM 

• Der er blevet etableret et herresenior hold, og der meldes også om yderligere tilgang fra 

Lammefjorden. Holdet har oven i købet vundet den første kamp. 

• Damesenior og ungdomsholdene kører efter planen og de første kampe er vundet.  

• De helt små årgange har stadigt god tilgang og tilslutning generelt. 

Løb: HS 

• Sandflugtsløbet er udsolgt, så en rigtig god udvikling på dette område. 

Boksning: HS 

• Der er en rigtig god stemning omkring afdelingen, og der er indgået en 3-årig aftale med ældresagen. 

• Jørgen Knudsen har samtidigt fået opstartet et floorball hold, og denne udvikling følger vi spændt. 

Badminton, Gymnastik & kajak:HS  

• Kajak har strøget standeren for i år. 

• Badminton har næsten fuldt tegnet i Herrestrup, dog ikke i ydertimerne, men der er mange ledige 

tider i Vig. 

6) Cafe’køkken, kommende ekstraordinære generalforsamling: 

• Der arbejdes stadigt på færdiggørelsen af denne, og der mangler nogle rustfrie stål borde. HS oplyste 

at der forefindes nogle i Herrestrup og som kan rekvireres gratis. TM følger op på dette. 

• Der er fastlagt dato på den ekstraordinære generalforsamling ifm. vedtægtsændringerne, og det 

bliver 27.11.2017 i Herrestrup. TM indrykker annonce og PS udfører oplæg til vedtægtsændringerne. 

7) Åbent punkt for tilføjelser: 

• Yvonne tager et år mere med regnskabet, og hun skal samtidigt huske at sætte CC på udsendelse af 

fakturaer til eks. Sponsorer. 

• Gitte Sanggaard er en kandidat til FOU erstatning for PS, men vil dog ikke tage sig af økonomi. 

8) Næste møde d.27.11.kl.18.30 i Herrestrup 

9) Eventuelt: 

• Julefrokost datoen er fastlagt til d.13.01.2018 og det undersøges om vi kan afholde denne på 

Lærkereden. TM følger op på dette. 

Ref: JDH 


