
Forretningsudvalgsmøde 

Dato: 16-09-2019, 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 og dagens dagsorden: 
 Referat fra D.6.8.2019, og dagens dagsorden, blev godkendt. 

2) Økonomi, plan og retningslinjer budget 2020. 
 Fodbold senior respekterer ikke budget og lader udgifter ”stikke af”. Dette er italesat, og der 

observeres i fremtiden. 
 Motionscentret er pt ok, men der er høje faste omkostninger der hurtigt kan blive for høje ifht. 

omsætningen. Det vil ca tage 3-6 mdr at tilpasse omkostninger. 
 Lokaletilskud, og mangel på dette, kan i fremtiden blive en stor udfordring. 
 Budget skal i 2020 være i balance, og her er isæt fokus på fodbold senior. Budgetter skal være klart 

til indtastning pr. 1. december. 
 HS foreslår en fremadrettet komma separeret indberetning, da det derfor ville blive væsentligt 

lettere at kontere efterfølgende. 
 GS udfærdiger skriv til de enkelte udvalg. 

3) Medlemssystemet 
 Gl. system er nu lukket ned. Der er en mindre udfordring med at få bilag konteret fra det gamle 

system. HS har alle bilag fra det gl. system, og vil hjælpe Yvonne hvis der er udfordringer. 
 Holdsport er gået i luften og fungerer indtil videre rigtig godt. Badminton virker også ved en ekstra 

indsats fra HS’s side. 
 Fodbold senior har også fået registreret alle medlemmer, ved indsats fra HS’s side. 

4) De enkelte udvalg 
              Motionscentret 

 Der er opstart af efterårshold, og der er god søgning. 
 Der mangler som altid instruktører og meget i morgentimerne. 
 Afdelingen kører generelt rigtig fornuftigt. 

Boksning 
 Afdelingen har fremsendt en 5 års plan, og FOU skal kigge den igennem til næste møde. TM 

fremsender til FOU. 
 Der forsøges at etablere noget floorball om torsdagen i de ledige badminton timer. 
 Afdelingens husleje ligger fast efter at denne er vurderet af Søren Mosbæk. 
 Bokserne deltager i endnu et sponsor arrangement i Brugsen i Vig. 

Håndbold 
 Damerne mangler pt et 2. hold. 
 !. holdet damer spiller første kamp på søndag D.22.9. 
 Afdelingen vil afholde flere klubdage i løbet af sæsonen. 2 stk hvert ½ år. 
 Der bliver et herrehold som det ser ud lige nu. 



 Five a side  om fredagen fungerer rigtig godt og med god tilslutning. 
 Der er afholdt en klubaften for leverandører. Der var besøg fra den nye samarbejdspartner fra Høng 

og denne afholder i alt to aftener hvor der gives medlemsrabat. 
 Halinspektøren har oplyst at FKO skal erstatte et ødelagt sæde i Nordgårdshallen. Dette er 

accepteret og betalt, men vi skal være OBS på fremtidige sager, da det ikke nødvendigvis er FKO der 
er årsagen bag.  
Gymnastik, Badminton og kajak 

 Gymnastik kører som altid stabilt og godt. 
 Linette er instruktør for et hold i Højby med 16 herrer. 
 Badminton har solgt baner, og primært til tidligere medlemmer. 
 Kajak roser det nye medlemssystem  

Fodbold ungdom 
 Der er godt gang i de gode nye trænere i afdelingen. 
 Det ønskes at FOU er mere synlige ved div. arrangementer, da der er mange der ikke ved hvem FOU 

er som personer. 
 Hallen er ikke medgørlige ved brug, eks. i forbindelse med ungefesten. Der er eks. ikke klare regler 

for hvem der skal afdække gulve. 
Fodbold senior 

 Der er pt en rigtig god træningsindsats, god stemning, og et godt fremmøde. 
 Det ser ikke ud til at det ønskede udvalg kommer til at fungere. Der er nok ikke en oprigtig vilje til at 

etablere disse. Der skal dog stadigt presses på fra FOU’s side.  
5) Lars Lilholt og festival 2019 

Lars Lilholt 2020 
 Der er afholdt møde med Vig Familieby samt Kræmmerne, og der er udført et referat og som 

fordeler de overordnede opgaver til koncerten. 
 TM indkalder til fællesmøde D.2.10. og hvor der skal skaffes opbakning til arbejdet omkring 

koncerten blandt hele foreningens medlemsskare. Der skal ved samme lejlighed skabes et overblik 
over det samlede behov for antal af hjælpere. 

 Det er vigtigt at hele klubben bakker op om projektet. 
 Kræmmerne indkalder til opstartsmøde i september. 

Festival 2020 
 Der er indkaldt til møde D.28.10 imellem VF og moderforeningerne, og hvor der er sat rigeligt med 

tid af til at fordybe sig i detaljer. Primært omkring budget og den økonomiske fordeling.  
 TM, GS og JDH afholder møde med Ole Larsen for at afdække evt. fremtidige udfordringer med 

rollen som formand for VF. Der vil også blive drøftet potentialet vedr. fælles administartion i 
fremtiden. 

 Der opstartes en strategi proces i VF’s bestyrelse, og med en ekstern facilitator, som har det første 
møde 11.10. Det primære formål er at fremtidssikre Festivalen, og evt. frigøre sig fra at være 
personafhængige. 

 VF 2019 er gået rigtig godt økonomisk, og bliver det bedste år nogensinde mht. bundlinje. 
6) Åbent punkt for tilføjelser 

 23.10 afholdes Vig familie by ”Vig by, min landsby” og TM, Kirsten Harthimmer og BWM deltager. 
 KL afholder møde vedr. kunstbaner i Kolding, og TM og Peder deltager fra FKO. Der er fokus på 

alternative løsninger på kunstbaner. 
 TM udfærdiger snarest muligt et nyhedsbrev, og fremsender. 
 HS har deltaget i møde ang. brug af haller i fremtiden. Der er helt sikkert potentiale for bedre 

belægning, og brug, i fremtiden hvis det bliver nogle selvejende institutioner. 
7) Nyt FOU møde D.17.10.2019. kl. 18.30 i Herrestrup 
8) Eventuelt:  

10 års jubilæumsfest 
 Det blev en rigtig god dag selvom der var forskel på de besøgende på de enkelte aktiviteter. 
 Boksning og floorball var rigtig godt besøgt, og Kajak havde kun nogle få 



 Fodbolden hang en smule også, men det var primært pga en aflyst kamp. 
 Hyggelig fællesspisning. 
 Der blev brugt i alt 10K og hvor der var budgetteret med 50K. 
 Der kan sagtens laves lignende arrangementer i fremtiden, da det ”ryster” foreningen 

sammen og skaber god/positiv opmærksomhed om klubben. 
 Alt i alt rigtig godt arbejde af styregruppen  

Ref: JDH 


