
Forretningsudvalgsmøde 

Dato: 13-05-2019, Herrestrup klubhus 

Deltagere: 

Gitte Sanggaard (GS)  

Torben Møller (TM) 

Henrik Søborg (HS)  

Brian Vinther-Madsen (BVM)  

Jørn Dyhrberg Hansen (JDH) 

Suppleanter: 

Kenneth Bakke (KB) 

Lars Gjerlufsen (LG) 

1) Godkendelse af referat: 
 Referat fra D.15.04.2019, og dagens dagsorden, blev godkendt. 

2) Konstituering og valg af kontaktpersoner til de enkelt udvalg: 
 Der blev aftalt genvalg til de eksisterende poster, samt kontaktpersoner til de enkelte udvalg, og 

sammensætninger ser derfor ud som følger: 
Bestyrelse: 

 Formand: Torben Møller 
 Næstformand: Henrik Søborg 
 Økonomi: Gitte Sanggaard 
 Bestyrelsesmedlem: Brian Winther Madsen 
 Sekretær: Jørn Dyhrberg Hansen 

Kontaktpersoner til de enkelte udvalg: 
 Badminton, Kajak og gymnastik: Henrik Søborg 
 Motionscentret: Gitte Sanggaard og Torben Møller 
 Boksning: Torben Møller og Jørn D. Hansen 
 Håndbold: Brian Winther Madsen 
 Fodbold: Torben Møller og Jørn D. Hansen 

3) Økonomi 2019 
 Motionscentret er pt 35K bagefter, men der spares mere end forventet. 
 Der er fokus på en stærkere markedsføring. 
 Der er afholdt møde med kommunen mht åbning under festivalen, og resultater var at der er lukket 

under festivalen. 
 Det ser ud til at der er problemer med korttidsregistrering af medlemmer, da kommunen vil have 

sikkerhed for at disse ikke registreres som medlemmer med tilskud. Dette skyldes også at der derfor 
kan komme en konkurrence forvridning iflg. udsagn fra kommunen. Der er pt kun registreret 54 
medlemmer af denne type, men de bliver som skrevet ikke opgjort som medlemmer med tilskud. 

 Der må i øvrigt ikke sælges billetter med kort varighed (eks. køb af en badminton time i hallen) ifg. 
Folkeoplysningsloven. 

 Kommunen har igen vist sig som en modspiller og ikke som en medspiller desværre. 
 Budgettet ser generelt ud til at holde. 

4) Evaluering af Generalforsamlingen: 
 Desværre udebliver den gode og konstruktive debat som sædvanligt. Temamøder er nok en 

fremtidig god mulighed. 
 Der var et godt fremmøde og dialogen var rigtig god generelt. 
 Fraværet fra Fodbold Senior er et problem. 



5) Punkter fra sidste referat, medlemssystemet, klubhusudvalg, kunstgræs og VKI. 
 Klubhusudvalg:  
 Der har ikke været yderligere aktivitet i dette udvalg, siden sidste møde. 
 Medlemssystemet: 
 GS og HS har afholdt statusmøde og alle medlemmer skal registreres i systemet. 
 GS kontakter ”Småtte” for at få udleveret medlemslisten fra Fodbold Senior, således de kan blive 

registreret. 
 Der kan evt. udtages en liste fra Klub-office som kan bruges som sammenligning af medlemmerne 

fra Fodbold. LG fremsender listen til GS.  
 Kunstgræs: 
 TM sætter et nyt møde op med HP anlæg hurtigst muligt. Peder, kommende fra NIF, vil blive 

deltager i mødet. 
 Sponsorer skal kontaktes mht. evt. deltagelse i etableringen. 
 Der mangler pt 600K. 
 Kommunen vil yde et tilskud på 111K PA,  til banepleje i fremtiden, hvis FKO selv vil passe anlægget. 

TM indkalder til møde til afklaring af mulighederne for at overtage driften. 
 VKI 
 Konstituerende møde er afholdt. 
 Der er vedtaget en paragraf ændring hvor man går over til haldrift, i stedet for at bygge. 
 Nyt gulv skal etableres og dette bør være det samme som er anlagt i Næstved’s nye arena. 
 Køkkenet etableres færdigt for midler i VKI’s kasse. 
 Vandbehandlingsanlægget i svømmehallen har vist sig at være en udfordring. Der mangler 

indlysende personer i driften som har kendskab om et sådant anlæg. 
 Kultursamrådet er adspurgt om at komme med et oplæg til hvordan at man kunne overtage den 

fremtidige drift. 
6) Ting der rører sig i foreningen i de enkelte udvalg. 

 Håndbold:  
 Der afholdes Beach håndbold stævne i et samarbejde med Lammefjorden. Der spilles 90 kampe på 5 

baner og der er rigtig god tilslutning. 
 Kajak, Badminton og Gymnastik: HS 
 Der er mange på roskolen og medlemsregistreringen kører godt. 
 Badminton har udfordringer med en enkelt dør i hallen men dette løses snarest. 
 Gymnastikken holder pause, men der er stavgang som et aktivt tilbud. 

Bokserne: TM  
 Der er afholdt en rigtig god afslutningsfest. 
 Skinnesystemet bliver etableret selvom at NV PRO er gået konkurs. 
 JK har ansøgt en fond om 25K til renovering af boksering, og dette er bevilget. 
 Dame senior håndbold træner med hos bokserne, og det er præcist dette vi gerne skulle have ud af 

et klubfællesskab som FKO. 
 Der har været en del deltagelse til div. stævner, og med god sportslig succes. 
 Der forsøges at finde en god løsning mht den fremtidige husleje. 
 Der bliver arbejdet med at etablere en forældregruppe, og som kan bruges som støtte til Jørgen. 

Fodbold: TM + JDH 
 Maria har indkaldt til nyt møde i ungdomsafdelingen og afdelingen kører rigtigt godt. 
 Der er bl.a. etableret et DBU kursus med 9 deltagere. 
 Michael Nielsen starter et fodbold fitness hold op om onsdagen. Dette for at fastholde de spiller der 

er lidt tilovers på 2.-3. holdet. 
 Dr har været en del presse mht neddroslingen af 1. holdet, og der har været de forventede 

reaktioner. Sponsorerne har generelt støttet op om det nye tiltag med anvendelsen af spiller af egen 
avl. 



 Trænere og spillere er ligeledes orienteret og der er i øjeblikket en proces i gang med at få etableret 
nye leder og trænerteams.  

 Der vil efterfølgende blive aftalt målsætninger, men med meget fokus på det sociale og 
sammenhængskraften i klubben. 
Motionscentret: TM  

 Nogle hold er udfordret mht. tilmeldinger, men der er forventeligt sæsonbetonet. 
 Det er svært at forudse hvad gæsterne ønsker af tilbud og hvilke tider der er populære. 

7) Festival 2019, Lars Lilholt: 
Festival 2019 

 Billetsalget går forrygende så det ser lovende ud mht. at kunne melde udsolgt tidligere end sidste 
år. 

 Der er igangsat en proces som har fokus på de fremtidssikringen af festivalen. Visioner og 
organisationen skal have et eftersyn og der skal arbejdes med en eksterne facilisator. 

 Der skal gang i drøftelserne mht til evt. at etablere et fælles sekretariat med foreningerne. 
Lars Lilholt. 

 Der er afholdt møde med Lillholt’s managers, med henblik at finde egnede nye lokationer til 
koncerten 2020. 

 Kræmmermarkedspladsen blev fortrukket, og der skal etableres møder med Vig Familieby og 
Kræmmerne. Målet er at kunne melde det nye setup ud ved dette års koncert. TM indkalder de 
involverede til et møde. 

8) Åbent punkt for tilføjelser 
 Møde ang. FKO’s 10 års jubilæum er afholdt og det er aftalt at arrangementet afholdes D.31.8.2019. 
 Det vil blive en aktivitetsdag for hele familien og afholdes omkring hallen i Vig. Alle afdelinger skal 

være repræsenteret. Der arbejdes samtidigt med en fælles FKO fest om aftenen. 
 Brugergerådet har desværre også planlagt en event samtidigt men dette trækkes forventeligt. HS 

tager dette med til næste møde. 
 Mobilepay er ønsket som en mulighed fra bokserne, men funktionen findes allerede i 

medlemssystemet. Bokserne skal besøges for at få instruktion i denne funktion. HS tager sig af 
dette. 

 Temamøde om brugen af sociale medier afholdes i uge 26. TM aftaler dette med Fanny. 
 Det er aftalt at de nye suppleanter Lars og Kenneth deltager i de fremtidige FOU møder efter behov 

og tid. 
9) Nyt FOU møde D.17.6.2019. kl. 18.30 i Herrestrup  
10) Eventuelt:  

Ref: JDH 


