Forretningsudvalgsmøde
Dato: 19-6-2020 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.

Økonomi 2020, driftsregnskab pr. 30.4.2020, diverse.
•

Regnskabet er fremsendt og der er kun få bemærkninger.

•
Kun hele FKO kan ansøge om lønkompensation på omkostning og omsætningsnedgang. Vedr.
Motionscentret, kan der kun søges løn kompensation for denne afdeling.
•

Sagen med kommunen, kunstgræs og de enkelte udvalg (+ festival)

Sagen med kommunen
•

Det næste planlagte møde blev desværre aflyst, og der afholdes nyt møde d.17.6.2020.

Kunstgræsbanen
•

Udbudsmaterialet er færdigt, og skal fremsendes til relevante entreprenører.

•

Banen er estimeret færdig til omkring årsskiftet.

De enkelte udvalg
•

Motionscentret genåbner d.15.6. kl 6.00. Det bliver dog uden spinning, men de andre
fælleshold startes op igen.

•

Der er flyttet lidt rundt på maskiner, og til fællesholdene skal man selv medbringe div.
rekvisitter.

•

Der vil blive arrangeret ekstra rengøring i den kommende periode.

•

Så bliver det spændende at se hvor mange der møder op igen.

•

Fodbold ungdom har afholdt møde omkring Holdsport.

•

Tilmeldinger til div. turneringer er igangværende. Der er tilmeldt til sommerturneringen og

U19 er tilmeldt mesterrækken.

•

•

•

•

Fodbold senior har hold i serie 3-4 og 6.

•

Træningen er i fuld gang efter at forsamlings restriktionerne er ændret.

•

Der skal findes ny 2. hold træner. "Mulle" overtager tjansen midlertidigt.

•

Håndboldafdelingen starter indendørstræningen torsdag d.18.6.

•

Enkelte hold vil stadigt træne udendørs på beach håndboldbanen. Banen er klargjort, men
der kan være sten i sandet har det vist sig. JDH nævner dette for VF ejendomme.

•

BVM vil blive holdleder på herreholdet i det nye hold-samarbejde med Tuse.

•

Holdet har træningsopstart i uge 26.

•

Dameholdet ser ud til at være intakt til den kommende sæson.

•

Boksningen har gang i en masse nye aktiviteter, men eller ikke noget at bemærke.

•

Kjak og gymnastik har ingen bemærkninger.

•

Badminton starter op d.10.6. som prøve.

•

Mountingbike er kommet godt i gang og har kørt i små grupper i hel perioden.

•

Der forsøges at starte et kvindehold op.

•

TM finder ud af om der stadigt skal gen i Fitness fodbold i Vig.

•

TM og JDH har et nyt møde med Fodbold golf d.17.6.

•

Vig festival går i gang med at sælge de refunderede billetter d.1.7.

•

Der er gang i Vig Havefest og som skal give et godt tilskud til det kommende 25 års
jubilæum næste år.

•

TV2 har afholdt en optagelse til brug for en udsendelse d.11.7. omkring vores festival. Det
sker i et samarbejde med Smukfest, Roskilde festival og Langelandsfestivalen.

•

Der afholdes det næste strategi og visionsmøde d.15.6. og hvor der forsøges at løfte vores
festival lidt op i "helikopter perspektiv"

Temamødet.
•

TM har fremsendt indbydelsen og inkl. agenda til alle afdelinger.

•

De enkelte afdelinger afholder et forberedende møde til brug for et oplæg til mødet.

Vores generalforsamling
•

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

•

JDH kontakter Ivar mht. ordstyrerrollen.

•

Generalforsamlingen vil forventeligt komme til at tage afsæt i det kommende Temamøde.

Åbent punkt for tilføjelser

•
HS oplyste at det kommende Folkeoplysningsmøder er aflyst. Dette møde vil blive erstattet af
et budgetmøde som afholdes d.16.6.
•
Der er bl.a. ønsker omkring skillevæg, rengøring og omkring liggende arealer der kan bringes
med til det kommende budgetmøde.
•

HS foreslog at de enkelte klubber/brugere kommer med et oplæg til konkrete behov.

•
"Warner sport" vil forventeligt blive en belastning for de bemandede haller. Der vil blive
nogle praktiske udfordringer mht. udlejning og åbne/lukke problematikken. Foreningerne må igen bare
konstatere de er kørt ud på et sidespor, og der er ingen inddragelse.
•

Der afholdes det næste møde mht. helhedsplanen på Vig skole d.10.6. JDH deltager.

•

Nyt FOU møde D.22.6.2020. kl. 18.30 i Herrestrup (fokus på opfølgning på temamødet)

•

Eventuelt:
Ref: JDH

