
Forretningsudvalgsmøde 

Dato: 27-11-2017, Klublokalet i Herrestrup 

Deltagere: 

Pia Sangaard (PS) 

Torben Møller (TM) 

Henrik Søborg (HS) 

Brian Vinther-Madsen (BVM) Fraværende 

Jørn Dyhrberg Hansen (JDH) 

1) Godkendelses af referat: 

• Referat fra 16.10.2017 er godkendt efter tilretninger. 

2) Økonomi og budget 

• Der foreligger kun tilbagemeldinger fra motionscenter vedr. 2018 budget. 

• PS sender budget ud til FOU medlemmer så snart alle afdelinger har meldt tilbage. 

3) Betalingsmodul: 

• Der er kommet styr på behovet for en ”unik” mail til brug for medlemsregistrering, så dette nu 

fungerer. 

• Mail og SMS funktion kommer til at fungere snarest. Systemet kan håndtere disse funktioner, så 

dette er afklaret. 

• HS har modtaget registreringer fra Fodbold afdelingen, og HS fremsender regneark til PS senest 

medio januar. 

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

• Motion: TM 

• Motionscentrets ”gratis” ydelser, eks. billetsalg til svømmehal, tages op med Kommunen, da der 

fremadrettet ønskes betaling for disse ydelser. Der anvendes timer som svarer til ca. 10K i 

omkostninger pr mdr. fra Motionscentrets side. TM tager dette op på rette sted.  

• Der mangler pt 8-10 frivillige. Måske kunne der udbetales eks. kørselspenge til disse, for at lette på 

rekrutteringen. Dog gives der allerede gratis adgang til centrets faciliteter, så dette alene burde være 

nok.  

• Fodbold: TM 

• Der er afholdt et godt og konstruktivt møde med fodboldafdelingen. TM deltog og JDH var 

fraværende. TM fremsender derfor et kort referat fra dette møde, til FOU medlemmerne, snarest 

muligt. 

• Klubhus er et stort ønske, og FOU har stadigt denne opgave, og som blev adresseret ved sidste 

generalforsamling. 

• Per Stech bliver ny træner for U17, Mulvad fortsætter med U19, og Keane kan være et emne til U15. 

• Tom fortsætter det gode arbejde med 2.-3. holds truppen. 

• Samarbejderne med omegnsklubberne (Asnæs, Højby og NIF) fortsætter i 2018. 

• Der mangler ”kulturbærerer” i klubben, og som kan styrke sammenhængskraften i klubben. Der er 

være opmærksomhed på denne opgave fra alle trænere/holdlederes side. Alle omkring fodbolden 

skal være opmærksomme på vigtigheden af denne opgave, og i sær hvis der ikke arbejdes i denne 

retning af alle, på dette område. 

Håndbold:  

• Afdelingen er kommet godt fra start og alle hold ser ud til at vinde deres kampe, så dette er en 

meget positiv udvikling. 

• Løb: HS 

• Det har ikke været muligt at finde en dato til opfølgningsmødet med løberne, så TM arbejder videre 

med denne opgave. 



Boksning: HS 

• Der er kommet gang i samarbejdet med ældresagen.  

• Jørgen Knudsen udfører et supert godt stykke arbejde med klubben, og denne er i en positiv 

udvikling. 

Badminton, Gymnastik & kajak:HS  

• Kajak har et ønske om at få uddannet nogle flere instruktører. De skal derfor fremsende en 

ansøgning om midler dertil. De kunne evt. også ansøge eks. Lions afdelingen i Odsherred. 

5) Cafeen: 

• Der er enighed om at cafeen ikke kommer til at kunne løbe rundt, i dens nuværende tiltænkte form. 

Det skal derfor være en opgave som alle foreninger skal løfte samt bakke op om. 

• Et forslag kunne være et samarbejde med Super Brugsen om drift/salg i Cafeen. Ideen drøftes videre 

til næste møde.  

6) Åbent punkt for tilføjelser: 

• Honorar for 2018 fastholdes på 2017 niveau, og er hermed aftalt. 

• Der afleveres en kurv til Roland. TM foretager dette. 

7) Næste møde d.8.1.kl.18.30 i Herrestrup 

8) Eventuelt: 

• Julefrokost d.13.01.2018 på Lærkereden.  

• Mulige kandidater i FOU bestyrelsen er Gitte Sanggaard (dog ikke økonomi), Lisa Jensen, Hønse, og 

Linda Sørensen. 

Ref: JDH 


