Forretningsudvalgsmøde
Dato: 18-5-2020 i Herrestrup
Deltagere:
Gitte Sanggaard (GS) deltog ikke (møde slut 20.15 :-))
Torben Møller (TM)
Henrik Søborg (HS)
Brian Vinther-Madsen (BVM)
Jørn Dyhrberg Hansen (JDH)
Suppleanter:
Kenneth Bakke (KB)
Lars Gjerlufsen (LG)
•

Godkendelse af referat og dagens dagsorden:
•

•

Referat fra D.18.5.2020, og dagens dagsorden, blev godkendt.

Revideret regnskab 19, regnskab 2020, budget 2020.
•

Regnskab 2019 er nedreguleret, således er der kun er midler til drift tilovers.

•
Der er fokus på betaling af kontingenter, og der er aftalt en fælles indsats for at få inddrevet
disse. Dette gælder også for fodbold senior.
•
Cafe’en i hallen hænger vi på i to år endnu, desværre, da drift regnskabet er en ”katastrofe”.
Det skal overvejes om automaterne kan flyttes til et mere attraktivt sted, og derved skabe et
mersalg.
•

Der ser ud til at være styr på kontingenterne i håndbold afdelingen.

•

Regnskabet for 2020 er endnu ikke færdigt revideret pga. Corona situationen.

•

Budgettet 2020 har TM revideret og det er tilpasset Corona situationen.

•
Motionscentret åbner forventeligt først til august. Der er budgetteret med en indtægt på
250K, og der er endnu ingen der er sagt op.

•

•

Det står klart at hjælpepakkerne fra DGI og DIF ikke dækker vores afdelinger.

•

Det samlede resultat ser ud til at blive et minus på ca. 580K.

Sagen med kommunen, kunstgræs og de enkelte udvalg (+ festival)
•
Det næste planlagte møde blev desværre aflyst, og der anbefales at der afholdes et nyt
”fysisk” møde d.10.6. TM + HS har et formøde med Maria (advokaten).
•
Der er modtaget lokaletilskud, men der er set bort fra rengøringstilskuddet. Dette udgør ca.
93K.
•

Tilskud til forsikringer er ligeledes tilbageholdt. Begge disse punkter er ikke tilladt iht. aftalen

med kommunen. Der er dog ikke tilbageholdt de beløb som ”tvisten” egentligt handler om.
•
Vedr. kunstgræsbanen så er ansøgningerne sendt ind, men der kan forventes lange
behandlingstider.
•

Der er indkøbt det bedst mulige lysanlæg.

•

Tilbudsmaterialet til div. entreprenører er under udarbejdelse.

•
Årets festival er aflyst, og der arbejdes i kulissen med en masse praktik i den forbindelse. Det
er endnu ikke afgjort om der er nogle hjælpepakker der kan yde tilskud til driften.
•
95% af gæsterne har valgt at beholde deres billetter, så dette giver en sikkerhed for
gennemførslen af festivalen 2021. De refunderede billetter sættes til salg hurtigst muligt.
•

Der er arrangeret en ”Vig havefest” og dette arrangement støtter festivalen og bakker op om.

•
Der er ligeledes en kommende optagelse med TV2, via deres produktionsselskab BLU, hvor
der optages d.5.6. på pladsen ved stor scene. Udsendelsen forventes sendt d.11.7.2020. Der er
musik med de kunstnere der var på plakaten 2020, og en række andre indslag.
•
Vedr. motionscentret så bliver refusionsopgørelsen sendt ind efter d.30.6. af en ekspert på
området, og så må vi se om der kan ydes tilskud.
•

Centret åbner 10.8. og al ferie bliver afholdt i perioden op til.

•
Vedr. fodbold senior, så har Småtte ønsket at tage en pause i min. 2 mdr. Ansvaret er
overleveret til Tubi og Peder.
•

Trænerne er på plads i resten af 2020.

•
Fodbold ungdom afholder møde ang. holdsport og hjemmeside. Der informeres om
retningslinjer for holdsammensætning og aldersregulering. Dette varetages og bestemmes af
fodboldafdelingen.
•
Kajakafdelingen er startet op, men roskolen kan ikke gennemføres som ellers planlagt pga.
Covid 19.
•

Håndboldafdelingen starter op med udendørstræning i uge 22.

•

Der er en opstartsfest undervejs i planlægningen.

•
VF ejendomme sørger for nyt sand til Beach håndboldbanen, og FKO/Brian sørger for
vedligeholdelsen/lugning af tidsler. JDH arrangerer levering af sand med VF.
•
Der forsøges startet et holdsamarbejde op med Tuse, for herre senior. 1. møde er afholdt,
kampe og træninger forventes fordelt ligeligt i mellem klubberne. Kontingent afholdes/betales i de
respektive klubber.
•
Vedr. bokseafdelingen så er der afsat en del penge til udviklingen af afdelingen som tidligere
aftalt.
•
Udendørstræningen har fungeret i en længere periode, og der er i det hele taget godt gang i
afdelingen.
•
HS oplyste at der er en pulje i kommunen på ca 90K som man kan ansøge. Dette skal
kommunikeres ud til de enkelte afdelinger. Håndboldafdelingen kan f.eks. ansøge om kørselspenge
til træning i eks. Tuse.

•

•

Temamødet.
•

Ny dato er fastlagt til d.18.6.2020 kl. 18.30 i Herrestrup, og der arrangeres spisning.

•

TM tilretter indbydelsen, og udsender denne. JDH sender tidligere oplæg til TM.

Vores generalforsamling
•
Generalforsamlingen afholdes d.15.8. kl.9.30 i Herrestrup. Startende med brunch som
tidligere.
•

JDH kontakter Ivar mht. ordstyrerrollen.

•
TM og JDH har afholdt møde med Maria Jakobsen, og hun har sagt ja til rollen som kasserer.
Det kræver dog at Yvonne vil fremlægge regnskabet, og dette har hun accepteret.

•

•

HS tager stilling til genvalg efter Temamødet.

•

Kenneth stopper som suppleant, og Jørgen Knudsen vil gerne stille op til denne post.

Åbent punkt for tilføjelser
•
Kultur og fritid har ansat en Nikoline, og som foreningen kan bruge til hjælp til
markedsføring.
•
Kommunen har indgået et samarbejde med ”Warner sport” som skal sælge aktivitetstider i
hallerne til sommerhus gæsterne, i de ikke belagte tider i ferieperioden.
•
Der blev afholdt et fællesmøde ang. haldriften i kommunen. På dette møde blev der lovet et
regnskab, men dette kan umiddelbart ikke udføres. De detaljerede oplysninger ser ikke ud til
forefindes. Der er nok heller ikke den stor lyst til at få dette udført, ser det ud til.
•
FKO skal i fremtiden være opmærksom på, at de selvejende institutioner der er placeret på
kommunens arealer, kan kommunen kræve tilbageleveret uden en nærmere defineret varsel.
•

Tidspunktet for Lilholt 2021 koncerten vil blive 30.7.

•

Ingen punkter

•

Nyt FOU møde D.9.6.2020. kl. 18.30 i Herrestrup

•

Eventuelt:
Ref: JDH

