Forretningsudvalgsmøde
Dato: 20-06-2019, i VKI
Deltagere:
Gitte Sanggaard (GS)
Torben Møller (TM)
Henrik Søborg (HS)
Brian Vinther-Madsen (BVM)
Jørn Dyhrberg Hansen (JDH)
Suppleanter:
Kenneth Bakke (KB) ikke til stede
Lars Gjerlufsen (LG)
1) Godkendelse af referat:
 Referat fra D.15.03.2019, og dagens dagsorden, blev godkendt.
2) Økonomi, honorar for bestyrelsesarbejde 2019/2020:
Økonomi
 Det er lidt op ad bakke for motionscentret lige nu. Der er en øget konkurrence, og der mangler
deltagere på div. hold. Især formiddagsholdene mangler opbakning.
 Der skal en øget fokus på markedsføringen og måske kan en flyer uddeling fremme medlemsantallet
hen over sommerperioden.
 HS foreslog et "åbent hus" arrangement. TM tager denne videre.
Honorar
 Niveau fastholdes for den kommende periode.
3) Punkter fra sidste referat, medlemssystemet, klubhusudvalg, kunstgræs og VKI.
Medlemssystemet
 HS har smidt håndklædet i ringen på det eksisterende system, og foreslår at der tages beslutning om
indførsel af et nyt.
 Der nedsættes et hurtigt arbejdende udvalg, bestående af HS, LG, BVM, Maria Jakobsen og Rune. HS
er "tovtrækker" på projektet. Der skal hurtigst muligt komme en indstilling til FOU, og som derefter
tager en endelig beslutning ang. hvilket system der foretrækkes.
Kunstgræsbane
 TM er igang med div. ansøgninger samt projektbeskrivelser. Det forventes desværre at det bliver en
væsentligt længere proces end først antaget. Miljøkravene har vist sig at kunne blive en en proces
der kan tage op til 2 år før den endelige godkendelse kan foreligge.
 Det står desværre også klart at det bliver en proces der skal drives af FOU, da der ikke er den stor
vilje til at bidrage fra eks. fodboldens side. Peder er dog involveret mht. det praktiske.
 Der er modtaget et opdateret tilbud på 2,9 mill. Dvs at der pt mangler 500 K for at der er penge nok
til projektet.
 Der afventes et ligeledes tilbud fra egne sponsorer.
 Som det ser ud nu, vil det være realistisk at der først står en kunstbane klar i 2020.
Klubhusudvalg
 På stand by lige nu
Temamøder
 Der er flere emner til disse møder lige nu.
 1. møde er aftalt til at omhandle markedsføring via Facebook, og Fanny skal komme tilbage med
egnede datoer.



2. møde skal være en aften hvor der snakkes om FKO's fremtid og visioner. Gerne med deltagelse fra
andre interesserede klubber.
 3. møde kan være en aften hvor det nye set-up vedr. Lars Lilholt koncerten planlægges, og bredes ud
til resten af FKO.
4) Ting der rører sig i foreningen i de enkelte udvalg
Fodbold
 DBU har meldt positivt tilbasge vedr. trækning af 1. holdet. Der er pt ingen bemærkning vedr. det
nye 1. holds muligheder for oprykning.
 Mulvad og Daniel er ansat som 1. og 2. holds trænere. Per Stech er stoppet, og U19 træner er endnu
ikke på plads.
 Der er valgt 2 personer til seniorudvalget, og der mangler lige nu at få sat gang i arbejdet med dette.
TM tager en snak med Småtte.
 Der er afholdt møde med NIF ang det fremtidige samarbejde omkring U17 og U19 holdene.
Samarbejdet fortsætter som hidtil, dog spiller U19 kun i Vig.
 Maria vil ansøge FKO's udviklingspulje om midler til brug for coaching af ungdomstrænere. Denne
ansøgning vil forventeligt få opbakning. Dette tiltag skal tilsikre at der en "rød tråd" op igennem
rækkerne.
Boksning
 Kører godt pt., og der er godt gang i håndboldpigerne træning med bokserne.
Kajak, Badminton og Gymnastik.
 Kajak har åbent hus D.6.7., og Kirsten fylderr 75 på søndag. TM arrangerer en gave.
 Ellers ingen bemærkninger.
Håndbold
 Palle har fået besked om aftale ophør.
 Dame senior har fået turneringsoplæg til kval række.
Motionscentret
 Se tidligere under økonomi.
5) Lars lilholt og festival 2019
Lars Lilholt.
 2019 er stort set på plads, og kører efter planen.
 2020 har der været afholdt møde med Vig familieby og kræmmerne. Der er blevet meldt særdeles
positivt tilbage mht. næste års muligheder for en koncert på markedspladsen i VIG.
 Det er dog vigtigt at FKO tager teten (og dermed tilsikrer maksimal indtjening) på opgaven. Se
tidligere bemærkning under temamøder. Der skal forventeligt bruges mindst det dobbelte antal af
hjælpere.
 Kræmmerne indkalder til næste møde i september.
Festival 2019
 Der er styr på Camp New York.
 Der er en større udfordring med hjælpere på Camp Rio, så det arbejdes der på lige nu.
 Billetsalget er faldet lidt i kadence, men er stadigt på et højt niveau, og der forventes stadigt at der
bliver meldt udsolgt.
6) Åbent punkt for tilføjelser
 Foreningens telt er ved at være godt brugt/slidt. En investering bør sættes på næste års budget.
 HS meddelte at det overvejes at lukke for haldriften i årets kolde perioder i udvalgte haller. Dette vil
FKO helt sikkert blive udfordret af.
 Der er afholdt møde i jubilæumsudvalget, og det er meddelt at kajakkerne ikke kan være i
svømmehallen pga. muligheder for skader på membranen i bassinet. Kajak afdelingen vil arbejde på
en anden løsning, og de bør være udenfor hallen for præsentation af deres sport.
 Dr arbejdes på selve dagens forløb og det er pt usikkert om det bliver med eller uden fest om
aftenen. Dette overvejes til næste FOU møde.
 Brugerrådets arrangement er flyttet til januar.
 Hvor skal vi opbevare bilag til regnskaberne i fremtiden ??. Dette overvejes til næste møde.

7) Nyt FOU møde D.6.8.2019. kl. 18.30 i VKI
(BVM sørger for mad)
8) Eventuelt:
Ref: JDH

