Forretningsudvalgsmøde
Dato: 19-02-2018, Klublokalet i Vig hallen
Deltagere:
Pia Sangaard (PS)
Torben Møller (TM)
Henrik Søborg (HS)
Brian Vinther-Madsen (BVM)
Jørn Dyhrberg Hansen (JDH)
1) Godkendelses af referat:
• Referat fra 08.01.2018 er godkendt.
2) Økonomi 2017 og budget 2018
• TM har gennemgået alle bilag og afleveret disse til Yvonne.
• TM vurderer at der bliver brug for enkelte omposteringer i regnskab 2017. Der forventes et
fornuftigt overskud.
• Medlemsregistreringerne har ”haltet” noget efter, men ser nu ud til at være på plads. Stor ros til
Fodbold senior der ved fælles hjælp, har fået alle registreringer gennemført. Håndboldafdelingen har
haft noget tilbagegang, men Motionscentret har til gengæld haft en rigtig flot fremgang.
• Der er tvivl om hvad en ”aktivitet” er ift. medlemsregistreringer ifm. tilskud, så dette vender, og
afklarer, HS med Rune.
• For at gøre de fremtidige medlemsindberetninger lettere at håndtere, bør fødselsdatoer registreres
ensrettet. Denne opgave vurderes senere ift. en evt. tilretning af betalingssystemet.
• Budgettet 2018 tager TM op senere, efter at det endelige regnskab foreligger. Dette forventes klart
til næste FOU møde.
• Der er indkommet et ønske om kajakinstruktør uddannelse, og afdelingen er blevet bedt om at
fremsende en ansøgning, og som så vurderes i FOU.
• Mht. sociale ansøgninger (puljen på 10.000 dkr.), så er der modtaget 2 aktuelle ansøgninger. Der bør
gives 1000 kr. til fodboldudstyr, og Maria skal yderligere ansøge fritidspas ordningen om kontingent
tilskud til de 2 ansøgere. TM snakker med Palle om en ”udstyrspakke” til 1000 kr., og som herefter
kan rekvireres af de 2 ansøgere.
• Der er yderligere en ansøgning om tilskud til målmandstræning af Lucas, og der er bevilget 1600 dkr.
til dette.
3) Situationen omkring løberne:
• Der er ikke kommet en tilbagemelding vedr. sidste udspil fra FOU. Der er tilbudt 30.000 dkr. samt
alle rekvisitter.
• Det bør i fremtiden overvejes at ændre vedtægterne, som tager højde for evt. fremtidige
udmeldinger af FKO samarbejdet. Det kan evt. tages op på den kommende generalforsamling.
• Dette skal evt. kombineres med en revidering af ”opbygning og kompetencer” af de enkelte udvalg.
4) Ting der rører sig i foreningen i de enkelte udvalg.
• Motion: TM
• Afdelingen kører generelt rigtig godt pt.
• Der er afholdt møde med Halledelsen, og der er generelt ingen penge til noget som helst, ligesom
samarbejdet godt kunne forbedres.
• Der har ligeledes været afholdt et godt og konstruktivt møde med den nye kommunaldirektør.
• Fodbold: TM
• 1. holds truppen er kommet godt i gang, selvom der er en noget ”tynd” trup lige nu.
• Reklameudbringningen er nært forstående, og det er gået godt med salg af ”flyers/reklamer”.

•
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Tyrkiet turen gennemføres her i starten af marts, dog kun med deltagelse af 1. holds spillere
desværre.
• Der bør kommunikeres bredt mht. denne tur, og især med fokus på finansieringen af denne
(deltager betaling). Kan gøres i ugeavisen samt SN.DK.
• Fodbold ungdom har godt gang i en række aktiviteter. Der vil bl.a. blive afholdt 4
”ungdomsdiskoteker” i løbet af dette år. Der skal huskes Børneattester på kontrollører, og andre
”voksne” der har med arrangementet at gør. Festerne forventes at give et overskud på ca. 8000 dkr.
pr. arrangement.
• Der arbejdes målrettet med sponsorer.
• Trænere er der stort set styr på, dog er der altid mangel på disse, og ”inspirationskurser” kunne
tages op igen, som en del af en fremtidig løsning.
• JDH følger op på det manglende møde med NIF ang. det igangværende holdsamarbejde.
Håndbold: BVM
• Der afholdes internt møde d.20.2., så ikke meget nyt før efter dette møde.
• Der mangler trænere til den nye sæson.
• U18 drenge skal spille senior næste sæson.
• Damesenior ligger til oprykning til serie 1.
• TM spurgte om popcornsboden under VF, var en mulighed for håndboldafdelingen i fremtiden. BVM
bringer dette videre.
Boksning: HS
• Afdelingen fungerer fint, og der er fremgang på en del fronter.
• Der er en ok medlemsfremgang, ligesom markedsføringen ser ud til at være en succes.
• Jørgen vil gerne ind i kultursamrådet. HS vil gerne fortsætte, så muligheden er at Jørgen bliver
repræsentant for det nordlige område (Nykøbing, Rørvig, og Højby) og der skal derfor udføres noget
lobby arbejde på sagen. Der er nyt valg D.21.3. i Højby (der skal 3 personer fra foreningslivet), og til
en 4-årig periode.
Badminton, Gymnastik & kajak:HS
• Der er intet nyt fra disse afdelinger.
Diverse
• Der er generalforsamling i AGF, VIF og TFC på mandag D.26.2. kl. 19.00. Det anbefales at FOU
medlemmer møder op.
• Der er D.15.3. repræsentantskabsmøde i VKI, og der bør findes en person fra FKO til
formandsposten. Der er store udfordringer med rengøring, oprydning, og driften af en Cafe’ ser
umulig ud på nuværende vilkår.
• Kunne man forstille sig at Svømmeklubben og Motionscentret i et samarbejde, overtog driften
engang ud i fremtiden ?? der er en række fordele, men selvfølgeligt også udfordringer.
Generalforsamlingen 14.4.:
• Tages op til næste FOU møde.
Åbent punkt for tilføjelser:
• Sommerland Sjælland har tilbudt deltagelse i et kommende arrangement (”Sommerland games 18.19.8.2018.”) i en weekend til August. Der er allerede positive tilbagemeldinger fra Fodbold ungdom
samt Gymnastik.
• TM melder ud at det definitivt er sidste år at han er Teamchef for Camp New York under VF. Der skal
derfor findes en ny til næste år, da ”indtægten” ellers vil tilfalde VF, og forventeligt ikke komme
tilbage igen.
Næste møde d.20.3.kl.18.30 i Herrestrup
Eventuelt:
• TM udsender et nyhedsbrev snarest muligt.

Ref: JDH

