Forretningsudvalgsmøde
Dato: 30-3-2020, på Skype
Deltagere:
Gitte Sanggaard (GS) deltog ikke
Torben Møller (TM)
Henrik Søborg (HS)
Brian Vinther-Madsen (BVM) kunne høre mødet, men kunne ikke deltage
Jørn Dyhrberg Hansen (JDH)
Suppleanter:
Kenneth Bakke (KB)
Lars Gjerlufsen (LG)
•

Godkendelse af referat og dagens dagsorden:
•

•

•

Referat fra D.11.2.2020, og dagens dagsorden, blev godkendt.

Økonomi, budget 2020.
•

Regnskab er afleveret til revisor, og vil snarest være klar til gennemsyn. FOU skal mødes
omkring dette inden generalforsamlingen.

•

Vedr. budget 2020, så bliver motionscentret en forventelig stor udfordring.

•

Der er pt ingen der kan give et klart svar vedr. lønkompensation. TM og Tina har fokus på
dette og forfølger sagen.

•

Der kan forventeligt kompenceres for leasing udgifter.

•

Motionscentrets tab er estimeret til max ca 80-100K. Dette tab er der økonomi til at dække
i værste fald.

•

Det blev aftalt man opkræver kontingenter i afdelingerne som planlagt.

•

Reklamekørselen gennemføres som planlagt, og indtægterne fra dette vil ikke blive ændret
i budgettet.

Sagen med kommunen, Lilholt 2020, Festival, kunstgræs og de enkelte udvalg
•

FKO's advokat er ved at være færdig med en tilbagermelding på kommunens oplæg, og
dette fremsendes i denne uge (14). Der må forventes et modsvar, og en evt.
tilbageholdelse af tilskud. Dette vurderes dog at være ulovligt. FKO afventer derfor
modsvar, og fastholder de forhold som tidfligere er beskrevet, og meddelt til kommunen.

•

Vedr. kunstgræsbanen så er alt i fremdrift og i konstruktiv dialog med div. instanser. Dette
gælder også det kommende lysanlæg. Der er fremsendt to oplæg, og der arbejdes med det

dyreste/bedste, og som vurderes kan holdes indenfor budget. Det betales dog som
udgangspunkt af kommunen.

•

•

Det endelige oplæg til udbudsmaterialet forventes klart ultimo april, primo maj.

•

vedr. Lilholt 2020, så er det planlagte møde vedr. opgavefordelingen aflyst, og JDH
indkalder til et nyt i starten af maj.

•

Billeter er sat til salg, men der er endnu ikke nogen trafik/salg til arrangementet. Der skal
derfor fokus på markedsføringen.

•

HS har opgaven vedr. opsætning af en annonce til brug for sociale medier. TM har
plakaterne, og der skal udførers en streamer så denne kan komme med på de kommende
reklameudbringninger.

•

Festivalen afventer i øjeblikket hvilke anbefalinger der gives fra myndighederne, og
forholder sig til alle de scenarier som er mulige. Dette betyder selvfølgeligt også en
aflysning, men lige nu er der fokus på at festivalen afholdes. onsdag d.1.4. afholdes er der
bestyrelsesmøde i VF, og hvis der kommer epokegørende nyt fra dette møde, sender JDH
info ud til FOU straks efter.

•

Reklameudbringningen gennemføres som tidligere skrevet, og med div. foranstaltninger
ifht. den nuværende situation. Den eneste udfordring har dog været lidt bekymrede
forældre.

•

Motioncentret er selvfølgeligt presset pt, og kan kun afvente hvad myndighederne
anbefaler. Der er reduceret omkostninger på alle fronter.

•

Alle afdelinger har stoppet deres aktiviteter, så der er ikke så meget at berette fra disse.
Dog er græsbanerne ved at blive klargjort til en forventelig kommende fodboldopstart.

•

Mountingbike var kommet rigtig godt fra start, og der er godt gang i Facebookgruppen, så
vi glæder os til at dette kan komme i gang igen.

•

Floorball var også godt etableret, og skal bare opstartes igen. JK har sat gang i en ansøgning
hos DGI til brug for indkøb af nye bander.

•

Ældresagen er begyndt at røre på sig igen mht. at få tider i bokseafdelingen. Dette
forventes opstartet i efteråret, om alt går vel.

Generalforsamlingen.
•

Ny dato er fastlagt til d.16.5.2020 i Herrestrup. TM tilretter annoncen.

•

JDH kontakter Ivar mht ordstyrer rollen. Han afventer det endlige tilsagn pga hans egen
situation mht hans immunforsvar.

•

TM har kontaktet Tina og Lisa mht kasserer rollen, og de har begge afvist opgaven
desværre. JDH kontakter et par mulige kandidater og melder tilbage efterfølgende.

•

Fodboldafdelingen har meddelt at Tubi opstilles til FOU.

•

De kommende kandidater skal vurderes inden at afstemningsformen vedtages.

•

Kommende temamøde
•

•

Mødet flyttes til d.6.5. i VKI. TM indkalder til dette møde.

Åbent punkt for tilføjelser
•

Ingen punkter

•

Nyt FOU møde D.28.4.2020. kl. 18.30 i Herrestrup eller Skype

•

Eventuelt:
Ref: JDH

