
Forretningsudvalgsmøde 

Dato: 12-11-2018, Herrestrup klubhus 

Deltagere: 

Gitte Sanggaard (GS) Fraværende (ferie, igen) 

Torben Møller (TM) 

Henrik Søborg (HS) 

Brian Vinther-Madsen (BVM)  

Jørn Dyhrberg Hansen (JDH) 

1) Godkendelse af referat: 

• Referat fra D.2.10.2018, og dagens dagsorden, blev godkendt. 

2) Økonomi  

• Motionscentrets regnskab blev gennemgået.  

• Der er god fremdrift på medlem siden. 

• Der forventes øgede vedligeholdelses og reperationsudgifter i fremtiden. 

• Udgifter til eksterne instruktører er også stigende, og dette forventes at være situationen 

fremadrettet også. 

• Generelt et godt regnskab. 

• Der er modtaget en ansøgning fra bokseklubben til et nyt skinnesystem til flytning af boksebolde. 

Beløbet er 14200,00 dkr og dette blev bevilget. 

• Der mangler en tilbagemelding fra Tina mht at overtage økonomifunktionen fra Yvonne. 

3) Punkter fra sidste referat, medlemssystemet, GDPR, og klubhusudvalg. 

• Referat fra GS vedr. GDPR møde: 

• HS har meldt tilbage til GS vedr. et par åbne punkter, og referat er hermed godkendt. 

• Klubhusudvalg:  

• 1. møde er afholdt så TM udsender referatet fra mødet og indkalder til næste møde. 

• Medlemssystemet: 

• Det nye system er sat i drift, og meldingerne fra de enkelte udvalg lyder på at det stadigt fungerer 

efter hensigten. 

• HS og Yvonne leder dog efter noget forsvundet kontingent i systemet. 

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

• Håndbold:  

• Oplæg til ny trøjekontrakt blev gennemgået, og TM giver Camilla en tilbagemelding. FKO er ikke 

bundet af en kontrakt med Palle. 

• Kajak, Badminton og Gymnastik: HS 

• Kajak er blevet opfordret til at komme med en ansøgning vedr. solceller til brug for strøm. BVM 

undersøger samtidigt regler, og muligheder, for at anvende strøm fra solceller. 

• Badminton har solgt 9 baner til denne sæson. 

• Der arbejdes med et nyt betalingssystem, hvor man betaler for på timebasis i stedet for en hel 

sæson. HS arbejder med dette oplæg. 

Bokserne: TM  

• Rådet for udsatte personer har en pulje penge som man kan ansøge om midler hos. Jørgen arbejder 

videre med dette. 

Fodbold: TM + JDH 

• Der er afholdt endnu en ungdomsfest, og denne gang med 130 deltagere. Dette må betragtes som 

en stor succes og som skal gentages. Der er dog en del udfordringer med markedsføringen da man 

ikke er velvillig i skolesystemet over for promoveringen. 



• Der er afholdt det første møde med fodboldafdelingen mht de fremtidige visioner. Der afholdes et 

opfølgende møde D.26.11. 

Motionscentret: TM  

• Der arbejdes på en medlemstur til Lanzerote til foråret 2019. 

5) Festival 2019, Camp New York, Generalforsamling, samt Lars Lilholt: 

Lars Lilholt 

• TM har afholdt møde med bandets manager, og der fundet en løsning mht scenen. Der skal dog styr 

på den fremtidige kontrakt. 

Hvad gør vi i 2019 vedr. Camp New York, Lars Lilholt og FKO ? 

• Camp New York har ny teamchef og det bliver Michael Rust. TM og JDH har afholdt møde med ham 

og der skal findes en ny højrehånd, og gerne en med kendskab til Festival organisationen. 

Generalforsamlingen VF 

• TM og HS deltager i møde med festivalen D.21.11. 

• Jesper, Mette er på valg og ønsker genvalg. Ole tager også et år mere. 

• Generalforsamlingen afholdes D.30.11.18 i Jyderup. 

6) Generalforsamling FKO 

• Generalforsamlingen afholdes D.27.04.19, kl. 9.30 til brunch i Herrestrup klubhus. 

• Ivar har givet tilsagn som ordstyrer rollen. 

• TM, BVM og JDH er på valg 

• Nye emner til FOU blev drøftet og der er tre mulige personer som i løbet af den kommende tid vil 

blive kontaktet. TN og JDH tager emner fra fodbold afdelingen op på et morgenmøde D.16.11 med 

Småtte. 

7) Åbent punkt for tilføjelser 

• Rullerødderne har adspurgt om et ”hvilende” medlemskab i FKO. Der vil blive deponeret 

midler/penge fra deres nuværende beholdning og dette i max 3 år. Derefter vil de overgå til FKO 

hvis de ikke er anvendt. Den nuværende bestyrelse vil undervejs arbejde med en reetablering af 

klubben. FOU er positivt stemt for denne løsning. 

• Odsherreds billard klub har ligeledes adspurgt om et fremtidigt medlemskab i FKO. 

• Der er fundet en fremtidig løsning mht placeringen af klubben, da de bliver i de nuværende lokaler. 

• FKO er positivt stemt, og TM indkalder klubben til et afklarende møde. 

8) Nyt FOU møde D.17.12. kl. 18.30 i Herrestrup 

9) Eventuelt: 

• Årets julefrokost er sat til D.19.1.2019 og på Lærkereden 

Ref: JDH 


