F K Odsherred

Generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.00 i Vig Bio Cafe.
Ravnsbjergvej 2. 4560 Vig.
Tilstede var 28 stemmeberettigede.
Formand Torben Møller bød velkommen til generalforsamlingen, og håbede på en god og saglig
debat.
Dagsorden.
Pkt. 1.
Valg af dirigent og stemmetællere.
Henning Klarskov blev foreslået og enstemmigt valgt til dirigent.
Henning takkede for valget og spurgte, om der var nogen, der havde noget at indvende mod
generalforsamlingen?
Valg af stemmetællere afventer til vi ser, om der bliver behov for dem.
Pkt. 2.
Aflæggelse af bestyrelsens beretning.
Torben Møller fremlagde bestyrelsens beretning:
Beretningen lægges på hjemmesiden som et bilag.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Pkt. 3.
Aflæggelse af orientering fra udvalgene, samt orientering om udvalgets udpegede
bestyrelsesrepræsentant.
Håndbold v. Camilla Lynge:
Det har været en travl sæson med ca. 200 aktive medlemmer fordelt på 18 aktive hold, og samlet
33 trænere.
Vi startede sæsonen på ungdomssiden med at tage til Hedebo cup i september måned, og dette
gav et enormt godt sammenhold både på holdene, men også på tværs af holdene og blandt
trænerne.
På børne og ungdomssiden var vi i fremgang – og hold til alle rækker undtagen U16 piger, drenge
og U18 drenge.
Vi har en stor U5 – 8 årgang i Nykøbing, og vores udfordring ligge næste sæson i at få bygget
noget op i Herrestrup og Vig, dog er vi i Vig stadig begrænset af de dårlige forhold pga. hallen.
På seniorsiden har vi i år mistet mange dameseniorspillere, der valgte at forlade klubben. Dette
gjorde at vi måtte rykke vores 1. holds damer ned i serie 2. Damerne har gjort det godt og
fornuftigt og har bidt sig fast. Efter jul har vi kunne tilmelde yderligere et damehold, så rart at der
igen er 2 damehold. Efter jul har vi også på herresiden fået tilmeldt endnu et hold.
Lige nu er der ved at være afslutninger på de forskellige hold, microerne har overnatning i deres
egen hal, mens de øvrige hold slutter sæsonen af med spisning samlet for alle holdene, vi regner
med der er ca. 130 deltagere til dette.

Og efter dette starter sommersæsonen op sidst i april, og slutter med Høvestævnet i juni.
Rent udvalgsmæssigt har det været en spændende sæson, vi er 13 medlemmer. Vi har afholdt 8
møder i sæsonen og et træner/ledermøde. Vi arbejder fortsat i underudvalg, med ansvar for de
enkelte årgange – her er vi allerede meget bedre end sidste år – jeg oplever at udvalget er meget
engageret og at alle byder ind, når vi har opgaver der skal løses, dette er utroligt positivt.
Jeg vil fremhæve Charlotte Grøndahl for hendes kæmpe engagement og store arbejde.
Tak ligeledes til Lisa for hendes administration af vores medlemmer, der er altid meget styr på
tingene – jeg er rigtig glad for at det har været dig der har været der i hele perioden, du har altid
styr på tingene og et klart svar, det er superdejligt. Også en stor tak til Yvonne.
Til sidst vil jeg takke alle trænerne og ledere samt hele HU for deres store arbejde gennem hele
sæsonen, uden dem var håndboldafdelingen ikke så velfungerende som den er.
Fodbold ungdom v. Maria Hellmann.
Maria kom med i fodbold ungdom sidste år i januar. Der har været fokus på at registrerer spillere
og få opkrævet kontingent, så alle er med nu.
Der er nu ensrettede regler om hvilke stævner man kan tage til.
Der er 150 registrerede spillere og der har været mindre hold, hvor man har flyttet lidt rundt.
Der er tilgang til pigefodbold.
De har lidt under manglende hal i Vig.
Der er styr på trænere, der er nu trænere på alle hold.
Der har været 2 hold i Italien, og 1 hold i Holland.
Der har været afholdt fodboldskole i uge 27 med 80 deltagere, det var en succes.
Der er 3 spillere til talentmålmandstræning.
Maria rettede en stor tak til alle.
Fodbold senior v. Henrik ”Småtte”:
”Småtte” orienterede om +35, der er et 7 mandshold, veteraner og et damehold klarer sig selv.
I starten af 2013 var der spillerflugt, og de måtte trække et hold i serie 3, og have et hold i serie 4.
Dan Jensen fik styr på serie 4 holdet der vandt.
Serie 1 holdet kørte fornuftigt og Kaarn trådte ind sammen med Mulvad.
Spillerne kom tilbage til serie 4 og ligger nu nr. 1.
Der kæmpes for at få serie 6 til at køre.
”Småtte” rettede en tak til alle: Ove, Flemming, Kjeld, Torrill, Ingelise, Lisa og Yvonne.
Badminton v. Søren Riisager:
Der spilles badminton i Herrestrup, og det bliver de ved med, de har prøvet lidt i Asnæs, men der
er de lokale meget lokale.
Vig Motion v. Anders Larsen:
I starten af 2013 var der travlt i centret. Vinterkulden blev hængende helt frem til april måned,
hvilket betød mange medlemmer i centret både i fitness og på hold. Presset bestod ikke af så
mange nye medlemmer, men nuværende medlemmer – der blot blev og trænede en længere
periode end vanligt.
Foråret kom dog og der blev solgt flere medlemskaber beregnet for turister, som kom og
benyttede centret. Sommeren gik og vi fik mod efteråret ikke den tilgang som vi havde regnet

med. Det betød vi ikke annoncerede holdsatte timer, men holdt dem klar til vi fik den ventede
tilgang. Den forventede tilgang af løberne og udendørscyklister kom med forsinkelse med en
voldsom overbooking til følge. En booking med op til 42 medlemmer pr. hold, hvor vi kun har plads
til 20 medlemmer pr. hold. Vi fik sat de ekstra holdtimer på planen, men vi kunne ikke helt følge
med efterspørgslen.
Vi var bundet af manglende ressourcer i form af cykler, instruktører og den kendsgerning, at vi kun
har en holdsal, og at alle helst vil dyrke motion i primetime – som er fra kl. 17.00 til 19.30. På trods
af ovennævnte føler vi i centret, at vi fik afviklet vinteren på en fornuftig måde med positive
tilkendegivelser fra medlemmerne.
Joachim Hansen afsluttede i året sin uddannelse hos os som fitnessinstruktør. Vi var glade for
Joachim og han ville gerne blive ved med at arbejde i centret. Økonomien tillod dog ikke dette, da
Joachim ville arbejde som fuldtids fitnessinstruktør. Joachim fik derpå arbejde i et fitnesscenter i
Holbæk. Alle hans timer skulle nu besættes, hvorfor vi fra sommeren og fremefter løbende søgte
frivillige til at dække nogle af disse timer. Susanne og Christina fandt ca. 10 frivillige, og delte de
manglende timer mellem dem og vi endte således op med at have 33 frivillige i centret ved
juletid.
I august afholdt centret sommerfest for de frivillige, instruktører og ansatte.
Ve juletid takkede Kim Mikkelsen af som spinningsinstruktør efter 7 år i centret. Kim flyttede til
Jyderup, og fik derved for langt at køre.
Rute 21 løbet. Centret satte matrikel og frivillig arbejdskraft til rådighed fredag, lørdag og søndag
ved afviklingen af dette arrangement.
Centret har i november måned haft Vig Skoles elever i overbygningen til træning for at
imødekomme skolens behov for at komme indendørs og træne – nu da Vig Hallen var nedbrændt.
Ordningen viste sig at være fornuftig, og der er nu indgået aftale om en times træning 3 dage om
ugen i 8 uger.
Maratonspinningen i december blev som vanligt afviklet med succes og godt humør. Vi havde 32
cykler til rådighed, idet Sikringen i Nykøbing igen i år havde udlånt deres cykler til os denne dag.
Sponsorer til dette arrangement var Super Brugsen i Vig med ”muleposer” til alle, og et gavekort
til en biograftur. Vores massør Helga Stockholm sponserede et gavekort til en gang massage og
Bjarne ”bager” Knudsen sponserede som vanligt kransekage til alle.
Ved andre events i december har Super Brugsen i Højby sponseret energibarer til deltagerne.
Vi har måttet købe nyt musikanlæg til centret.
Vores hjemmeside er blevet hacket i to omgange, hvorfor vi har bekostet at få oprettet en ny
hjemmeside.
Økonomi. Årets samlede økonomiske resultat blev et lille +.
Motionscentret er stadig i venteposition. Vi har svært ved at styrke økonomien, bl.a. grundet
pladsmangel- vi kan ikke udvikle os/tilbyde hold og træning som vi regner med kunne give en vis
indtjening.
Vores cykler er meget nedslidte. De har holdt i 10 år, hvilket er længere end forventet, og det kun
grundet en frivillig reparatør, Johnny Ahrenkil.
Vi ØNSKER os nye cykler, som vi forhåbentlig kan tage med os i den nye hal, hvor vi gerne skulle
have en plads i fremtiden.
Motionscentret fejrer 10 års fødselsdag i april 2014.

Gymnastik og bordtennis v. Linette Mortensen:
Gymnastik/fitness træner i Herrestrup tirsdage kl. 19 – 20 og 20 – 21.
Det har været en god sæson med flere deltagere end sidste år, 13 kvinder og 3 mænd. Der har
været stort fremmøde hver gang, og det giver en god dynamik, at der nu også er mænd.
Holdene blev slået sammen før jul, da der ikke var nok der havde lyst til at træne 2 timer i træk og
træningstiden blev kl. 19 – 20.15.
Bordtennis træner fredag kl. 16 – 18.
I denne sæson har der været 9 børn. Vi har trænet uden træner, da vores træner for holdet sidste
år Kim, fik nye arbejdstider, og derfor ikke kunne træne mere. Linette har derfor selv været
agerende træner med styring af opvarmning og træning af forskellige slags, og ellers har der været
frit spil.
I november var vi heldige at 4 unge gutter 14 – 15 år fra Vig Skole havde lyst til at være Teen
Coaches. Børnene var vilde med dem, og 2 af dem har holdt sæsonen ud og den ene starter som
fast coach fra næste sæson. Her i marts er der kommet 2 nye spillere til, så nu er der 11 betalende
deltagere.
Det er meget inspirerende at have både med de voksne og børnene at gøre. Jeg vil gerne takke
deltagerne på gymnastik/fitness – holdet for deres aktive og ligeledes vores Teen Coaches for
deres store indsats.
Kajak v. Nina Schiøtz:
Der var knap 100 medlemmer ved start af 2013 og p.g.a. de nye betalingsmetoder fra KlubModul
er medlemsskaren næsten halveret, men så småt ved at komme tilbage.
Der er nu skabt et lokalmiljø i forbindelse med cykelstien på dæmningen, som man kan drage
nytte af og nyde naturen.
Dispensationerne er ved at være på plads i samarbejde med kommunen, og med frivillig hjælp
skal der nok komme nogle ting på plads. Det er vigtigt med et socialt samlingssted.
Nina inviterer til at komme og se ved selvsyn hvordan de har det, der er mulighed tirsdag og
onsdag.
De begynder snart på roskolen.
De arbejder med ny struktur, der har hængt for meget på få, så det bliver spredt mere ud på flere
hænder.
Nina rettede en tak til Yvonne og Lisa, forretningsudvalget og tak for nyhedsbreve og en tak til
kajakfolket.
Boksning v. Jørgen Knudsen.
Bokserne havde i 2013 92 medlemmer hvoraf de 62 var under 25 år og 30 medlemmer over 25 år.
Lokalerne benyttes i hverdagene af børnehold/kamphold, hold med unge psykisk sårbare fra
jobcenter / ungeenhed, og Odsherred Kommunes motionsklub.
På en god træningsaften møder der ca. 25 – 30 motionister og giver den fuld gas.
Bokseklubben, Torben Møller og Ole Larsen har afholdt en møderække hvor vi har afstemt
forventningerne til det fremtidige samarbejde med hinanden.
Der er en kontingentstigning på vej pr. 1. august 2014. Børnehold kr. 600,- pr. år og kr. 1.200,- pr.
år.
Der er afleveret ansøgning om lokaletilskud til folkeoplysningsudvalget. Når/hvis denne godkendes
vil bokseklubbens økonomi blive væsentlig forbedret og budgettet går som minimum i 0 fremover.

Ansøgningen er på folkeoplysningsudvalgets dagsorden d. 14. maj 2014.
Der skal afholdes møde med Anders Vedberg fra kommunens Ungeenhed. Her vil Torben og jeg
forhandle et engangsbeløb hjem. Beløbet skal dække de omkostninger der er forbundet med at
træne sårbare unge fra lokalområdet.
Udfordringer: Det er pt. 5 – 6 voksne som laver arbejdet i klubben. Der er et meget spinkelt
netværk omkring klubben. Derfor er det er stor udfordring at samle frivillige til FK Odsherreds
fælles arrangementer ( Lars Lillholt og Vig Festival). Der skal arbejdes hen imod, at flere voksne er
engageret i klubben, herunder uddannelse af unge kommende trænere/ledere.
Der var ingen tilstede fra tennis.
Løberne v. Henrik Kjær.
Der er 266 medlemmer, 26 trænere og det højeste antal på en træningsaften har været 185.
De har fået hjælp af 2 professionelle trænere.
De er stolte af Rute 21 løbet hvor der var 60 frivillige hjælpere og det gav et overskud på kr.
30.000,- En stor tak til Finn Guldbrandsen.
De har haft Sandflugtsløbet med 510 deltagere og 25 hjælpere. En stor tak til Michael.
De har købt telte og bannere, og løbeafdelingen har et overskud på ca. kr. 45.000,- som er
overført til 2014 til rekvisitter m.v.
Der var 100 mand til hjælperfest i Pakhuset. 100 deltagere til Eremitageløbet og 15 til Berlin.
De har arrangeret DGI Cross løb i Klint som var en succes. De har 50 deltagere til halvmaraton i
København på lørdag, og de skal deltage i et nyt cross løb.
De har sagt farvel til 2 trænere og goddag til 5 nye.
Tak til sponsorer, til frivillige og trænere.
Arrangementer v. Ove Toft:
Lillholtkoncerten gik godt. Rute 21 løbet gik ikke fornuftigt og Kandiskoncerten kan vi ikke få til at
køre, desværre.
Teltet var lejet ud 22 gange sidste år. En stor tak til ”Tubi”, til teltholdet og arrangementsudvalget.

Sponsorer v. Henrik ”Småtte”:
”Småtte” rettede en tak for støtten i 2013. Der er mange trofaste sponsorer, 63 der støtter
fodbold, og det er vi stolte af, de har været trofaste i mange år.
I 2014 kan det forventes nogle falder fra på grund af krise, der er nogle der har haft det svært.
Pkt. 4.
Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab.
Pia Sanggaard fremlagde foreningens regnskab, der viste et overskud på kr. 14.513 samt likvide
midler på kr. 1. 236.505,-.
Løberne har fået hensat ca. kr. 20.000,- og det rejste spørgsmål idet de ikke kunne få det til at
passe med indtjeningen fra bl.a. Rute 21 løbet? Forklaringen er at der er fratrukket fællesudgifter
fra det frivillige arbejde, som løberne har udført i eget regi.

Der var drøftelse omkring dette, idet vi er 10 klubber, bør der også være en rigtig fordeling, men
det er svært at finde en måde at retfærdiggøre det på.
Ved omdeling af reklamer er der indgået en barteraftale, og reklamekronerne følger de hold der
deler reklamerne ud.
Der er forsøgt i forretningsudvalget at få regnet det rigtige nøgletal ind, men har ikke fundet de
vises sten.
Vi skal holde os for øje, at dette er en fællesklub på godt og ondt, og vi skal passe på ikke at drukne
i administration. Det er et problem vi skal have løst.
Kunstgræsbane: Vi har fået nogle midler fra kommunen, og der søges fonde. Der er problemer
med afledning af overfladevand, og det er der vi er lige nu.
Spørgsmål til nogle enkelte noter i regnskabet. Man imødekommer hver afdelings ønske m.h.t.
tekster i regnskabet.
Sidste år ”vendte” vi regnskabet, så nu budgetterer vi ikke med tal vi ikke kender.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Pkt. 5.
Fremlæggelse af arbejdsopgaver og budget for kommende år.
Pia Sanggaard gennemgik budgettet, der viser et underskud på kr. 20.550,Der forventes ikke så mange reklameindtægter i 2014, og det er svært at budgettere med, når vi
ikke kender tallene.
Pia rettede en tak til Yvonne og Roland samt alle udvalgsmedlemmer for et godt samarbejde.
Pkt. 6.
Behandling af indkomne forslag.
Forretningsudvalget foreslår vedtægtsændringer af § 6.
Årsagen til ændringen er, at der har været muligheder for at tage afdelinger ind under FKO, men
ikke mulighed for at tage fra, så ændringen er følgende:
Såfremt et aktivitetsudvalg ikke opfylder foreningens formålsparagraf, jf. § 2, kan bestyrelsen
træffe beslutning om at ekskludere og nedlægge udvalget.
Vedtægtsændringen blev enstemmigt vedtaget.
Pkt. 7.
Valg af bestyrelse – medlemmer til bestyrelse.
A. Medlemmer til forretningsudvalget, bestyrelse.
På valg er:
Henrik Søborg, modtager genvalg. Henrik blev enstemmigt valgt.
Pia Sanggaard, modtager genvalg. Pia blev enstemmigt valgt.
B. Medlemmer til bestyrelsen der er udpeget af udvalget:
Udpeget i 2014: Håndbold Camilla Lynge.
Fodbold ungdom Maria Hellmann
Fodbold senior Henrik ”Småtte” Petersen
Badminton Søren Riisager
Gymnastik og bordtennis Linette Mortensen.
Vig Motion Anders Larsen

