Forretningsudvalgsmøde
Dato: 25-11-2019, i Herrestrup
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 og dagens dagsorden:
 Referat fra D.17.10.2019, og dagens dagsorden, blev godkendt.
 TM informerede at FKO bestyrelsesmøde 1.2.2020 starter i VKI, og julefrokosten afholdes som altid
på Lærkereden fra kl.16.00.
2) Økonomi, budget 2020.
 TM er godt igennem alle bilag og konti. Der ser ud til at være mere styr på sagerne end tidligere.
 Der er lidt udfordringer med kontingent i fodbold ungdom, men der er lavet en plan iflg. LG.
 Yvonne er tryg ved processen og meget tilfreds med det nye system.
 Det ser ud til at december balancen bliver bedre end nogensinde.
 Lilholt 2019 vil forventeligt give 75-80K i overskud.
 Der er obs på Højby brugs, som ser ud til at have problemer med at få betalt deres udestående med
FKO. TM er på sagen.
 Det bliver generelt et positivt regnskab der afleveres.
 Budget fra Fodbold senior, motion, håndbold og gymnastik mangler stadigt.
 Vi skal have fokus på div. omkonteringer på eks. ture og som med fordel kan placeres i
ungdomsafdelingen.
 Oplæg fra bokseafdelingen blev diskuteret og gennemgået. Det foreslås at der søges fonde mht.
lokalerenovering.
 Det er vigtigt at der etableres et udvalg med en ”projektleder” for bordenden. Denne person bør
ikke være Jørgen, da han er en vigtig del af selve gennemførslen, og heller bør stå alene med
opgaven. TM tager en snak med Jørgen om dette.
 Der forsøges med ”kickboksning” i afdelingen, da der findes frivillige der har knowhow og viden om
dette.
 Afdelingens mål med de unge, er at hjælpe dem frem til ca 14 års alderen, og derefter hjælpes de
videre til andre foreninger, såfremt de ønsker at udvikle deres talent.
 Der satses på bredde, ældreidræt og motion.
 Der er nogle forudsætninger for udviklingsplanen og det er 1) der indgås en lejeaftale med Damborg,
og 2) Derefter ansøges om lokaletilskud på kommunen.
 Placering af likvider er et område der skal tages stilling til. Det koster ca 18K om året at have vores
indestående i en enkelt bank. TM har opgaven mht at finde en fordelings ”nøgle” og evt at placere
likvider i flere banker. Omkostninger kunne måske med fordel gives som sponsorat som modydelse.
 Der bør udføres hensættelser til kunstbane, klubhus og udviklingspulje bør udvides. Det kan også
komme på tale at der skal ydes bidrag til en kommende projekt vedr. udenoms arealer (Vig skole
projekt), og til nogle fællesarealer omkring VKI.
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4)
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JDH har afholdt et kort møde med Michael Ringer vedr. implementering af VKI i et kommende
”fælleshus”. MR kommer med et økonomisk oplæg til færdiggørelse af skitseoplæg nr. 2.
Medlemssystemet og hjemmesiden
 Systemet kræver, ligesom alle systemer, opfølgning og vedligeholdelse.
 Afdelingerne har oplevet at det er rigtigt svært at få folk til at betale. Trænere og ledere er nød til at
have meget ”hands-on” og følge op på enkeltpersoner. Vi skal være opmærksomme på at det
kræver en ”kulturændring”, da folk lige skal vende sig til at der er mere fokus, og at der bør/kan
være en konsekvens at en manglende betaling af kontingent.
 LG og BVM inviterer til møde ang. medlemssystemet. Alle afdelinger skal inviteres, da det er vigtigt
at få erfaringsudveksling imellem afdelingerne. Det anbefales at trænerne inviteres i første omgang,
derefter ledere og andre interessenter.
 Vi er nød til at få hjemmesiden op at køre, og med opdateret information. TM og HS har denne
opgave.
De enkelte udvalg
Motionscentret
 Se tidligere i ref.
Boksning
 Se tidligere i ref.
Håndbold
 Pia Grit’s indtjening ved festivalen kan ikke gå direkte til håndboldafdelingen.
 Der er afholdt en fællessamling med overnatning i hallen, og afsluttet med klubdag om søndagen.
Dette tiltag var en succes, og vil blive gentaget.
Gymnastik, Badminton og kajak
 Badminton ønsker et nyt net, og dette er bevilget.
Fodbold ungdom
 Der er afholdt en vellykket afslutningsfest og med god tilslutning.
Fodbold senior
 Der er afholdt indledende budgetmøde med ”Småtte”.
 Der er stadigt kun rosende ord fra omverdenen vedr. nedlukning af 1. holds projektet.
Lars Lilholt og festival 2020
Lars Lilholt 2020
 Der skal udarbejdes et endeligt budget, efter at have modtaget et oplæg til overskudsfordeling fra
Kræmmere og Vig familieby.
 JDH undersøger hvad udgiften vil blive vedr. leje af udstyr af VF ejendomme. Herefter gives der en
tilbagemelding på oplægget.
 Festivalen billetsalg er gået forrygende, og over al forventning. Det bliver nu spændende at følge
udviklingen på campingsalget, da det vil vise om effekten af et stort hovednavn vil få negativ
indflydelse på dette salg.
 Brugsen har ligeledes udsolgt, men overraskende nok, ikke med det samme.
 Der er godt gang i strategi processen i bestyrelsen, og med at strukturere opgavefordelingen
imellem bestyrelse, kontor, og koordinatorer.
Åbent punkt for tilføjelser
 Sagen med kommunen er ikke afsluttet og det vurderes at FKO står stærkt overfor modparten.
Bolden ligger hos kommunen, og vi afventer svar fra denne.
 TM og Peder har været til møde ang. kunststofbaner i Kolding, og efterfølgende med en mulig
kommende projektleder. Denne anbefaler HP anlæg da deres samarbejde fungerer, de har en god
know how, og dette vil gøre ansøgning samt beskrivelser en del lettere (og dermed billigere).
 Det foretrækkes at der vælges en 3. generations udgave af banen.
 Det er målsætningen at opstarte projektet D.1.8.2020. Dog skal der tages hensyn til den kommende
fodboldskole.
 TM har modtaget en inkasso sag, men afvist denne, og har ikke hørt yderligere efterfølgende.



Der skal findes en dato for afholdelse af et tema møde mht fremtidig konstellation af FOU. FOU
afholder møde kun med dette på dagsordenen, og dette bliver afholdt D.23.1. kl 18.30 I Herrestrup.
7) Nyt FOU møde D.10.2.2020. kl. 18.30 i Herrestrup
8) Eventuelt:
Ref: JDH

