
Forretningsudvalgsmøde 

Dato: 12-04-2018, Klublokalet i Vig 

Deltagere: 

Pia Sanggaard (PS)  

Torben Møller (TM) 

Henrik Søborg (HS) 

Brian Vinther-Madsen (BVM) (Fraværende) 

Jørn Dyhrberg Hansen (JDH) 

1) Godkendelses af referat: 

• Referat fra 20.03.2018, og dagens dagsorden, blev godkendt. 

2) Økonomi 2017 og budget 2018 

• Regnskabet 2017 er nu færdigt, og resultatet blev et mindre underskud på 14000,00 dkr.  

• Budget 2018 er ligeledes færdigt, og der kalkuleres med et mindre overskud på 7600,00 dkr. 

3) Generalforsamlingen 14.4.2018: 

• TM informerede om sin beretning, og enkelte punkter blev fremhævet. FOU skal i gang med en 

undersøgelse af mulighederne ang. etablering af et klubhus. Hvis hallen skal implementeres i 

løsningen, kræver det at vi anvender arkitekterne bag hallen. Dette er man ”låst” af i en 5-årig 

periode. En anden løsning kunne være et samarbejde med Festivalen, omkring et kombineret 

garageanlæg, og som kan etableres i området ved den nuværende pølsevogn. Måske kan man 

aktivere nogle af vores sponsorer mht. projektering/tegning og senere udførsel. 

• HS gjorde opmærksom på at DIF og DGI har en pulje, man kan søge til sådanne projekter. Puljen er 

på 70 mill dkr.   

• TM vil også nævne hjemmesiden, og som kræver et eftersyn/opgradering således den bliver mere 

attraktiv for eks. pressen/medier. 

• Betalingsmodulet vil blive nævnt som et fokus punkt for FOU. 

• FKO har haft en medlemsfremgang på 9,2% totalt. 

• Drift af hallen er en stadig udfordring, og dette nævnes ligeledes. 

• JDH printer dagsordenen ud, og medbringer til generalforsamlingen. 

4) Betalingsmodulet. 

• HS har afholdt møde med udvalgene, og der var ønsker om div. tilretninger. Konklusionen er 

overordnet at der nu er et ønske om at få et medlemsregistreringssystem, og ikke kun et 

betalingsmodul. 

• FOU skal forsøge at finde en person, som administrativt er i stand til at støtte og servicere de enkelte 

udvalg. Dette for at reducere det administrative arbejdspres på enkelte frivillige/personer. 

• HS indsamler information, og udfører efterfølgende et oplæg til, hvad vores betalingsmodul mangler 

for at kunne anvendes til et medlemsregistreringssystem. Dette præsenteres for FOU til næste 

møde. Efterfølgende undersøges prisen for tilretningen af det nuværende system. 

• Afhængigt af resultatet af DO, kan man undersøge omkostningerne for at implementere et 

”standard”medlemsregistreringssystem. 

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

• Motion: TM 

• Det går rigtig godt, og med masser af aktivitet. 

• ”Jump fitness” sættes i gang, dog under et andet ”brand navn”. 2 nye instruktører har allerede meldt 

sig, og der er et hold klar. 

• Fodbold: TM 

• 1. holdet er kommet godt fra start, og spiller hjemme D.15.4 mod topholdet GIV. 

• TM og ”Småtte” er inviteret til NIF’s 100 års jubilæumsfest. Der gives 350,00 til rekvisitter, som gave. 



• 1. ungdomsfest er afholdt, og med +50 deltagere, så dette blev en succes. Økonomien løber rundt, 

endda med et lille overskud. 

• Fodbold ungdom har en rigtig god medlemstilgang. 

• Der er fundet 2 nye trænere til de helt små årgange.  

• Camilla yder en stor indsats, og FOU skal være obs. på at sikre en god støtte til hende. 

• Alle skal være opmærksomme på, at alle annoncer skal gå igennem Torsten, pga. ”Barder” aftalen. 

• JDH afventer stadigt indkaldelse til møde med NIF. Hvis der ikke sker noget sagen i denne uge, tager 

JDH selv kontakt til Peder fra NIF. 

Håndbold: BVM  

• Damerne er rykket op i serie 1, og 2. holdet sikrede sig også en flot oprykning. 

• Der er afholdt afslutningsfester i alle rækker, og ungdomsafslutningen endda med over 130 

deltagere. 

• U16 holdet vandt deres række, men deltager ikke ved SM, da man har valgt at deltage på en klubtur i 

stedet. Dette valg medfører desværre en bøde fra SHF. 

Boksning: HS 

• Afdelingen kører derudaf, og med en meget engageret, og aktiv, Jørgen ved roret.  

Badminton, Gymnastik & kajak:HS  

• Kajak afholder møde med HS i næste uge, men ellers intet nyt fra disse afdelinger. 

6) Nyt FOU møde: 

• Mødedato fastlægges efter konstitueringen ifm. Generalforsamlingen. 

7) Eventuelt: 

• Ingen punkter. 

 Ref: JDH 


