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Nykøbing Sj., den 22.03.14.

Formandens beretning ved FK Odsherreds generalforsamling:
Torsdag, den 27. marts 2014. kl. 19.00 i Vig Bio cafeen, Vig.
2013 er året der vil vil blive husket for først år efter halbranden.
Vi har haft mange gode og positive oplevelser, men selvfølgelig har vi haft store
udfordringer omkring tilfredsstillende faciliteter efter denne brand og vores mistede
lokaler og rekvisitter.
Denne brand vil vi de næste par år løbende blive mindet om.
Foreningen har nu fået den størrelse og antal aktiviteter som passer i dagligdagen. Vi
kan tilbyde alle – eller næsten alle en idrætsaktivitet, hvor de kan opleve
foreningslivets positive sider,og dyrke deres idræt.
Det kan godt være der er enkelte udvalg der ikke skal blive ved med at være
selvstændige udvalg med udpeget bestyrelsesrepræsentant, nogle skal måske lægges
sammen eller på anden måde indgå i et A hoc udvalg.
Jeg synes vi stadig bliver bedre og bedre til at få tingene til at spille sammen, og de
enkelte aktiviteter ved efterhånden helt klart, hvad de skal og kan gøre.
Der stilles selvfølgelig stadig store krav til alle bestyrelsesmedlemmer, trænere og
frivillige hjælpere, fordi der hele tiden arbejdes med at tilpasse foreningskulturen til
trenden i samfundet. Det sidste nye er den nye skolereform med heldagsskole. Her
bliver det spændende at se hvordan skole og foreningsliv fremadrettet kommer til at
samarbejde. Dette vil jeg lidt senere komme mere ind på.
Der stilles stadig større og større krav til informationsniveau. Det skal kunne
tilfredsstille og ramme alle i foreningen. Dette er en udfordring at leve op til.
Jeg tror aldrig vi vil ramme det optimale informationsniveau, fordi dette forandrer sig
hele tiden, og der kommer nye medier og metoder frem, som nogen falder for, og
mener vi nu skal på og bruge.
Vi ved godt der i årets løb har været en del snak og rygter i området omkring vores
økonomi, spillerkøb med mere.
Jeg vil opfordrer alle såvel bestyrelsesmedlemmer, trænere holdledere m. flere til at
være med til at tilbagevise disse rygter.
Der foregår intet i FK Odsherred daglige drift eller andre steder som ikke kan
dokumenteres og godkendes.
Vi forventer alle bestyrelses- og udvalgsmedlemmer er med til at stå på mål for FK
Odsherred og måden vi gør tingene på..
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Er der noget, du er vil vide mere om eller er utilfreds med. Bedes du henvende dig til
din udvalgsformand eller forretningsudvalgets medlememmer. Saå vi kan få snakket
tingene igennem, og forklaret hvorfor vi har gjort som vi har gjort.
Den positive udviklingen og bandning foreningen havde gennem 2012 er fortsat
gennem 2013. Vi får stadig mange positive tilkendegivelser, for det arbejde vi gør.
Jeg føler vi har et godt renome i området – takket være aktiviteternes store indsats på
flere fronter, og altid med tilbud om gode instuktører/trænere og mulighed for
socialet samværd efter træning.
Foreningen vil selvfølgelig arbejde for at fortsætter af dette spor vi har fået lagt.
Selvom der hele tiden er udfordringen, hvor vi skal være parater til ændringer af
tingene og metoderne. Fordi nu er det sådan trenden er i samfundet.
I skal alle have stor ros og tak for den måde i er med til at håndterer disse
udfordringer på.
Vi ved godt der er flere steder, hvor vi kan blive bedre – her tænker jeg på:
Rekutering af nye trænere, uddannelse af trænere, uddannelse af
bestyrelsesmedlemmer, bedre fodfæste i enkelte lokalområder. Nye og anderledes
samarbejde med børnehaver, SFO´er og skolerne. Samt som nævnt tidligere
informationsmetoden og mængden.
Orienteringen fra de enkelte aktivitetesudvalg giver de respektive formænd.
2013 har været et år med mange af spændende udfordringer i forhold til vores
omgivelser.
De ændring jeg omtalte sidste år med ”kun” to samlet bestyrelsesmøder og en
kontaktperson fra FOU til de enkelte udvalg er fortsat gennem hele 2013.
Jeg håber at aktiviteterne føler de har lige så godt et udbytte af denne måde at
samarbejde på som FOU føler de har?
Efter hal branden i 2012, har de fleste aktiviteter i løbet af 2013 fundet en måde til at
komme videre og få dagligdagen til at fungere.
Jeg ved godt at enkelte aktiviteter stadig er hårdt ramt, og i ikke føler i kan tilbyde det
optimale i gerne ville. Dette tror jeg desværre bare ikke kommer til at lade sig gøre,
før den nye hal står færdig og er taget i brug.
Sidste år oplyste jeg at Lisa ville stoppe og Hans Erik Andersen skulle tage over.
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Dette skete ikke. Lisa forsatte som medlemsregistrator for os. Hvilket alle er meget
glade for.
Lisa gør et stort stykke arbejde for os på dette felt, og har efterhånden opbygget en
rigtig stor viden på området, som vi er glade for..
Lisa formår løbende at være med til at udbygge og udvikle vores system så det bliver
bedre for brugerne at bruge.
Det ser også ud til at flere og flere af vores medlemmer accepterer, at det nu er over
PBS der skal betaler kontingent.
Yvonne – vores bogholder er nu kommet rigtig godt ind i vores regnskabssystem, og
styre vores bogholderi med dejlig fast hånd til glæde for alle vortes aktiviteter.
Der skal lyde en stor tak til jer to for jeres hjælp.
Omkring netværker og møder har der gennem 2013 været flere møde/kurser med
både DBU Sjælland og DGI. Hvor vi har deltaget.
Vi har gennem 2013 deltaget i flere forskellige møder med kommunen omkring
baneforhold, tennisanlæg, haller, foreningsudvikling med mere.
Men jeg må sige, kommunen er blevet en mindre lydhør kommune overfor
foreningslivet og dets udfordringer. De vil gerne sætte dagsordenen og retningen.
Der er blevet langt til de fleste af vores politikkere i dagligdagen og foreningslivets
udfordringer ligger dem ikke lige for..
Vi arbejder stadig på at få kommunen til at vedligeholde anlæggene bare lidt bedre,
men dette er et langt sejt træk – og det bliver nærmest værre og værre at komme i
dialog med dem omkring dette.
Omkring vores medlemssituationen er der sket et mindre fald. Hvilket ikke
overrasker os så meget p.gr.a. Faciliteterne.
Vi har 1965 medlemmer, trænere og instruktører. Et fald på 6%.
1. tal er 2013, 2. tal 2012 , 3. tal 2011 og 4. tal 2010.
Pr. 31. december 2012 hvade vi 1965 -2085 -1375-1517 aktive medlemmer og 106 115 trænere, ledere og passive medlemmer. Et fald på 6% i forhold til 2012.
Medlemstallene fordeler sig således på de enkelte aktiviteter:
Motionscentret 916 - 949-505-522, Håndbold 242 - 272-257-333, Fodbold 259 - 261194-293, Badminton 78 - 132-164-150, Boksning 92 - 70-41-67, Gym. og bordtennis
22 - 21 - 10 børn -21-53, Kajak 53 - 69-60-49 Handicap 0 - 0-21-32, Tennis 0 - 1019-18 og Løberne 269 -204-93 medlemmer.
Vig Festivalen
De tre moderforeninger omkring Vig Festivalen og V.F.´s bestyrelse har i årets løb
haft møder hvert kvartal for gensidig information.
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Alle møderne har været meget konstruktive til glæde for alle parter. Vi får berørt
rigtig mange ting. Men der skal ikke herske tvivl om at festivalen har en selvstændig
bestyrelse, der køre og driver festivalen.
Festival 2013 var en af de bedste festivaler der har været, og resultat for festivalen et
af de bedste i festivalens historie.
Jeg vil stærkt opfordre alle til fortsat at være med til at brande festivalen hvor i
kommer frem. Opfordre venner og bekendte til at købe billet til festival 2014.
Fordi festivalen er- og vil i årene frem klart være vores livsnerve for at kunne
bibeholde det økonomiske råderum vi har i foreningen.
Vi kan ikke tjene så stort et beløb på noget andet arrangement.
Derfor opfordre jeg kraftigt alle til at slutte op om festivalen og dens arbejde.
Odsherred Kultur- og Idrætscenter.
I 2013 har der været meget turbulens omkring OKI og hal projektet – rigtig mange af
jer mindes nok stadig borgermødet i september med undren.
Tingene har heldigvis ændret sig sidst på året. Til nu at være et positivt og
konstruktivt samarbejde omkring det nye Hal-projekt til glæde og gavn for
foreningslivet.
Nu venter vi kun spændt på rapporten for svømmehallens tilstand. Disse skulle
komme i næste uge.
Hvad byder 2014 på.
Vi skal løbende arbejde med foreningens sammenhæng og forståelse for hinandens
aktiviteter. Således vi kan blive endnu bedre til at få foreningen til at fungere.
Det skulle gerne resultere i bedre forståelse for de enkelte aktiviteters særkende og
behov for hjælp, hvis der er behov for dette.
Der skal arbejdes videre med at forbedre informationsniveau. Dette tænker vi gjort
ved at afholde flere kurser i brugen af vores hjemmesidem og facebook.
Vi skal arbejde for at få endnu flere sposore med.
Omkring arrangementer må vi erkende at nogle af dem vi har haft ikke mere er
lønsomme, det er derfor oppe til overvejelse at droppe dem.
Omkrin nye arrangementer skal vi nøje fremover overveje om de er lønsomme, og
kan vi magte dem.
Det kunne måske være en ide at arbejde med en ”frivilligheds forening” i
foreningern””.
Hvor vi søger frivillige til at være med – og som vi så kan trække på til forskellige
opgaver, Således det ikke bliver tordenskjolds soldater der skal det hele.
En sådan gruppe kunne også være med til at drifte den nye hal, hvis vi skulle få
muligheden for dette.
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Vi er stadig i dialog med kommunen omkring muligheder for etablering af en
kunststofbane, men vi harn endnu ikke fået tilladelse til at anlægge banen oppe på
højbanen, men vi forventer at få dette her i løbet af foråret.
Derefter skal vi arbejde hurtigt med dette projekt for at få det på plads til efteråret
2014.
Vi skal arbejde for at få gjort vores aktiviteter og forening så kendt og attraktiv, at det
er en naturlighed for børn og unge at de bliver medlemmer hos os.
Dette er en vigtig udfordring, fordi vi alle ved at i årene der kommer, bliver der færre
børn, men flere ældre i vores kommune.
Den nye skolestruktur, der træder i kraft pr 1.8.14 vil også udfordrer foreningen.
Vi har haft de første sonderinger med Vig skole og flere vil følge om hvor og
hvordan FKO vil kunne samarbejde med dem.
Til slut vil jeg takke forrteningsudvalget og den samlede bestyrelse for et godt og
konstruktivt samarbejde i 2013.
En stor tak til alle vore trofaste frivillige hjælpere for et godt og konstruktivt
samarbejde i 2013 – uden jeres hjælp var vi ikke der, hvor vi er i dag – tak for det.
Tak til alle vores trænere, instruktører for indsatsen i 2013
Der skal også lyde en tak til: Ingelise, Kridtfolkene Flemming, Ove og Thorrill
Personalet i hallerne specielt Jane og Preben.
Kommunens Vej og Parkafdeling, Kulturforvaltningen.
Vig Festivalen bestyrelse og de ansatte på kontoret for et rigtig godt samarbejde i
2013.
Til sidst skal der lyde en meget stor tak til alle vore sponsorer for deres store støtte til
foreningen.
Torben Møller
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