Forretningsudvalgsmøde
Dato: 06-08-2019, i VKI
Deltagere:
Gitte Sanggaard (GS)
Torben Møller (TM)
Henrik Søborg (HS)
Brian Vinther-Madsen (BVM)
Jørn Dyhrberg Hansen (JDH)
Suppleanter:
Kenneth Bakke (KB)
Lars Gjerlufsen (LG) ikke til stede
1) Godkendelse af referat og dagens dagsorden:
 Referat fra D.17.07.2019, og dagens dagsorden, blev godkendt.
2) Økonomi
 Halvårsopgørelse var fremsendt inden mødet, og gav flg. kommentarer:
 Omkostningerne til en træningslejr er stukket helt af, der er budgetteret med 65K og der er brugt
131K. Afdelingen skal lige som andre afdelinger følge budget. TNM indkalde Småtte til et snarligt
møde.
 Automaten i cafe’ området er en stadig økonomisk udfordring.
3) Medlemssystemet
 Holdsport er næsten implementeret i alle afdelinger, dog ikke fodbold senior.
 Såfremt vores medlemmer er registreret, så sender ”Holdsport” automatisk
kontingentopkrævninger ud til disse.
 Der er modtaget en faktura fra Bamboa på 2200,00 dkr, og aftalen kan iflg. HS. Godt lukkes ned.
Også selvom der mangler nogle afstemninger iflg. Yvonne.
 Der bør fremsendes en samlet information fra FOU om at det nye system er sat i værk og fungerer
pr. 1.9.2019. HS fremsender info til alle afdelinger, også indeholdende info vedr. det gratis support
fra Holdsport..
 FOU bør være mere informative når der startes et sådant nyt system op. Dette er taget til
efterretning.
 Fodbold Senior afdelingens medlemmer skal være registrerede inden 1.9. TM og JDH tager et møde
med Småtte snarest muligt.
4) De enkelte udvalg
Motionscentret
 Det fungerer udmærket, og der har været mange turister der har brugt centret i den forløbne
periode.
 Holdene er en udfordring om sommeren, da en del bliver aflyst pga. manglende deltagere.
 Generelt skal der gerne findes flere medlemmer, og det samme gælder instruktører. Gode
instruktører er en mangelvare.
 Hallens drift fungerer stadigt ikke, da der ikke er penge til noget som helst.
Boksning
 Varmepumpen fungerer ikke, og der er brug for en erstatning. Prisen vurderes til at blive 20-25K.
Afdelingen anbefales at søge eks. udviklingspuljen i kommunen, SEAS, Lions, og Odd Fellow om
støtte til projektet.
 Jørgen, og Charlotte har deltaget i et sponsor arrangement i Vig Brugs med OK benzin. De har fået
ros for indsatsen og dette kaster nogle sponsorkroner af sig.
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Håndbold
 Der skal fremsendes en ny sponsorkontrakt til HF forsikring att. Kim.TM og HS fremsender.
 Dameholdet er lige startet op, og der var kun 10 spillere. Men der kommer erfaringsmæssig flere til.
Gymnastik, Badminton og kajak
 Kajak afdelingen har været meget aktive i løbet af sommeren. Der er en del nye medlemmer og der
er afholdt to gange åbent hus.
Fodbold ungdom
 Alle klubsamarbejder er mere eller mindre stoppet. Dvs. at der faktisk kun er to klubber i Odsherred
man søger hen imod som ungdomsspiller, og det er FKO og Fårevejle.
 Pigefodbold er så småt kommet i gang, så det bliver spændende at se i fremtiden.
Fodbold senior
 Det ser ok ud mht. antallet af spillere antal.
 Der skal tages en snak med Småtte vedr. uddelegering af opgaver, og etablering af et fodboldudvalg.
Det ser ud til at der endnu ikke er taget kontakt til de interesserede. TM indkalder til et møde.
Lars Lilholt og festival 2019
Lars Lilholt 19
 Koncerten forløb rigtig godt. Der var 2400 tilskuere, og der forventes et overskud på ca 85-90K.
 Den nye lokation i Vig blev godt modtaget, så det bliver spændende at følge det nye set-up.
Lars Lilholt 20
 Kræmmerne indkalder til opstartsmøde i september.
 Christoffer fra U17 har meldt sig som deltager i et kommende udvalg. Keld og Ove har også meldt
sig.
 2. temamøde i FKO har dette som tema, og TM indkalder til dette. Mødet afholdes D.2. oktober i
VKI.
 Billetsalg foregår erfaringsmæssigt primært på nettet, og der skal vælges udbyder til dette i nær
fremtid.
Festival 2020
 Det ønskes at mødet D.2.9. er bedre forberedt fra VF’s side, inkl. fremsendt dagsorden, og der
ønskes ligeledes mere tid til afklarende spørgsmål. JDH tager dette med til næste møde i VF D.12.8.
Åbent punkt for tilføjelser
 Opbevaring af bilag (5 års pligt) skal der tages hånd om. Det skal undersøges om de skal placeres på
en sikker server i ”skyen”. GS og TM undersøger dette. Alternativet med et skab ser ud til at være
en dyr og ”bøvlet” løsning.
 10 års fødselsdag afholdes D. fra kl 10-16.00, ved VKI.
 TM holder velkomsttale kl. 10.00.
 TM booker lokaler i hallen, dog kun det bagerste klublokale.
 Der er spisning kl 18.00 på dagen og medlemmer af FOU bør deltage om muligt. Tilmelding til
spisning skal foretages inden D.24.8. på mail til GS.
 Pølsevognen kan være åben hele dagen, men i hvert fald under fodboldkampene.
 I Cafe’ området i halen vil der blive serveret sandwich, frugt, grønt, vand og kaffe.
 Budgettet på 50K ser pt ud til at holde.
Nyt FOU møde D.16.9.2019. kl. 18.30 i Herrestrup
Eventuelt:
Ref: JDH

