
Forretningsudvalgsmøde 

Dato: 23-1-2020, i Herrestrup 

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 

• Godkendelse af referat og dagens dagsorden: 

• Referat fra D.25.11.2019, og dagens dagsorden, blev godkendt. 

• Økonomi, budget 2020. 

• TM er ved at gå regnskabet igennem, og kommer med bemærkninger efterfølgende. Alle 
bør gennemgå regnskabet, og melde tilbage hvis der er spørgsmål. 

• Yvonne er taknemmelig for at have fået Holdsport. 

• Alle afdelinger under FKO skulle gerne aktivt bruge Holdsport. 

• Regnskabet viser at nogle afdelinger, bruger rigtigt mange penge. 

• TM vil gerne have budgettet kvartalsopdelt. 

• Rejser, ture, og kurser er flyttet til fællesforeningens konti 5014 og 5047. 

• Der er afsat nogle større beløb, eks. konto 5010-14, til udvikling i budgettet.  

• Sagen med kommunen 

• Sagen er på vej i retten, og Avodan er udpeget som advokat af DGI. 

• Lovgivningen ser ud til at være på FKO's side, men der må forventes at den fremtidige 
aftale bliver ændret. 

• FKO skal ansøge om fri proces, og der skal sættes møde op imellem de to parters 
advokater. 

• Tiltaget vedr. Floorball om torsdagen er en succes, og der har været ca 35 forskellige 
deltagere indtil nu. Der er aftalt 250 kr i kontingent for resten af perioden.  

• Der skal følges op på Peder, som skal registrere Fodbold senior ind i holdsport. 



                     Håndbold 

• D.11.1. var håndboldens dag, og det var en stor succes, og blev afsluttet med 65 til 
fællesspisning. Det er vedtaget at arrangementet gentages mindst en gang om året. 

• Nye træner kontrakter er undervejs. 

• Der er rigtig stor medlemstilgang til ungdomsholdene. 

• Håndbold afdelingen synes ikke at sponsoropkrævningen fungerer efter hensigten. Der er 
ikke styr på om regningerne bliver fremsendt, og heller ikke om det bliver fulgt op på 
opkrævningerne. Der bør helt klart aftales en procedure for denne proces. GS udfærdiger 
et oplæg til dette. 

                     Gymnastik og Badminton 

• Måske er der en nedre grænse for hvor lille en afdelingen i FKO kan være selvstændigt. Det 
kunne eks. være en ide at samle badminton og gymnastik i en afdeling ? 

• Badminton siger tak for 3 nye net. 

                      Lilholt 2020 

• Der afholdes et budget møde med de involverede parter d.29.1., og TM og JDH deltager. 

• Temadrøftelse :FKO's fremtidige ledelsesstruktur. 

• FOU i sin nuværende form, ser ud til at være en rigtig konstellation for nuværende. Der er 
flere afdelinger der ikke ville kunne eksistere hvis der ikke var en "overbygning" på. 

• FKO er, og vil vedblive med at være, en stor og stærk faktor op imod myndighederne 
(kommunen). 

• GS og KB fortsætter ikke i FOU. Der skal derfor findes erstatninger, og der bør derfor 
afholdes et fællesmøde med alle afdelinger, og hvor de alle skal forsøge at komme med 
egnede kandidater. 

• Dette møde afholdes D.4.3.2020 i Herretrup kl 18.30. TM indkalder og emnet tages op på 
det kommede bestyrelsesmøde D.1.2.2020. 

• Åbent punkt for tilføjelser 

• VKI's brugerråd afholder møde D.29.2. Hallerne skal spare ca 2 miilioner, og det vil helt 
sikkert gå ud over servicen i hallerne generelt. FOU bør derfor deltage i dette møde. 

• På folkemødet D.29.8.2020, skal der arrangeres en debat omkring foreningslivet og dets 
vilkår. Troels fra håndboldafdelingen forsøger at få stablet dette på benene. 

• Fitness fodbold i Vig, tages op af Claus Olson og Verner. 

• Mountingbike for mænd, forsøges opstartet med udgangspunkt i VKI. Det er en del af 
"Bevæg dig for livet". Det kunne på sigt blive en afdeling under FKO. 

• Simon Larsen har henvendt sig vedr. optagelse af fodboldgolf under FKO. Dette overvejes 
til der kommer et mere konkret ønske. 



• Det anbefales at der møder medlemmer fra FOU op til næste udekamp imod 
Lammefjorden (Håndbold). Stemningen skal vurderes under kampen, og hvis denne 
eskalerer, kan der være mulighed for at indgive en klage. Kampen er D.23.2. og 
forventeligt i Svinninge. 

• Der skal indkaldes til Genralforsamling i VIF og TFC. TM indkalder til D.24.2. (eller 22.2.) 

• Nyt FOU møde D.10.2.2020. kl. 18.30 i Herrestrup 

• Eventuelt:  

Ref: JDH 


