
Forretningsudvalgsmøde 

Dato: 17-07-2019, 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) ikke til stede 

1) Godkendelse af referat og dagens dagsorden: 
 Referat fra D.20.06.2019, og dagens dagsorden, blev godkendt. 

2) Økonomi 
 Årets Festival er gået over al forventning, og med et forventeligt rekordoverskud. 
 Der har været fokus på spild, og ”secret shoppers” har haft nogle observationer der tages hånd om i 

løbet af efteråret. 
 Der har ligeledes været fokus på nogle udfordringer mht armbåndspåsætning, og dette vil der også 

komme nyt om, så snart dette foreligger. 
3) Medlemssystemet 

 Der er foretaget en beslutning/valg af et nyt system og det bliver ”Holdsport”. 
 Det vil forventeligt koste 7008 dkr pr år ved 584 medlemmer. 
 HS undersøger vedr. transaktionsgebyrer, og skriver efterfølgende ud til FOU nedlemmerne, og 

derefter er der forventeligt et endeligt ”GO”. 
 Motionscentret udeholdes i første omgang af implementeringen af det nye system.  

4) Ansøgning fra Bokserne 
 Det blev vedtaget at bevilge 10.000 dkr til træner uddannelse. 

5) Lars lilholt og festival 2019 
Lars Lilholt. 

 2019 kører og alt ser ok ud, bortset fra noget mere arbejde mht optegning af skilteplaceringen. TM 
har opgaven. 

 Billetsalget er på niveau ifht. de andre år. 
 TM og BVM afhenter billetter ved udsalgsstederne D.26.7. 

6) Åbent punkt for tilføjelser 
 Det første fælles møde i FKO bliver med fokus på promovering via Facebook, og afholde D.4.9. i VKI. 

Fanny deltager. 
 U17 og U19 samarbejdet med NIF er ophørt. 
 FOU skal have fokus på fodboldafdelingen mht udvalg og uddelegering generelt. TM tager en snak 

med Småtte. 
7) Nyt FOU møde D.6.8.2019. kl. 18.30 i VKI 

(BVM sørger for mad)  
8) Eventuelt:  

Ref: JDH 


