FK Odsherred

Ordinær generalforsamling 2017

Referat fra ordinær generalforsamling i FK Odsherred lørdag d. 25. marts 2017 kl. 11.00 i
idrætscafeen, Vestergade 10. 4571 Grevinge.
Torben bød velkommen til generalforsamlingen, og håbede på en god og saglig generalforsamling.
Der var 30 deltagere tilstede og efter pkt. 3 var der 29 stemmeberettigede tilstede.
Dagsorden.
Pkt. 1.
Valg af dirigent og stemmetællere.
Ivar Petersen blev foreslået og enstemmigt valgt til dirigent. Ivar takkede for valget.
Tina Fjeder og Lisa Jensen blev valgt til stemmetællere.
Pkt. 2.
Aflæggelse af bestyrelsens beretning.
Ved formand Torben Møller.
2016 har været et år med gode og positive oplevelser. Selvfølgelig har vi også haft udfordringer,
men heldigvis har det kun været mindre ting, vi har haft udfordringerne med.
Vig Kultur & Idrætscenter er blevet færdigt og indviet – det er vi alle rigtig glade for. Dette
kommer jeg nærmere ind på senere.
Foreningen har gennem 2016 fået flere medlemmer, men der har været bevægelser de enkelte
aktiviteter imellem, men vi er inde i en positiv retning. Vi kan tilbyde alle – eller næsten alle en
idrætsaktivitet, hvor de kan opleve foreningslivets positive sider, og dyrke deres idræt på samme
tid i fællesskab.
Vi har i 2016 fortsat med projekter sammen med skolerne i kommunen omkring idrætsaktiviteter.
Dette samarbejde bliver der løbende arbejdet for at udbygge til gavn og glæde for alle, og den
åbne skole giver muligheder for disse samarbejder.
Vi er blevet gode til at få tingene til at spille sammen, og de enkelte aktiviteter ved, hvad de skal
og kan gøre, og er gode til at sætte retning for, hvor de vil hen. Vi skal bare blive endnu bedre til at
bakke hinandens aktiviteter op og positivt italesætte dem, så vi kommer til at fremstå endnu
stærkere som et fælleshold.
Der stilles i dag store krav til alle bestyrelsesmedlemmer, trænere og frivillige hjælpere, fordi der
hele tiden arbejdes med at tilpasse foreningskulturen til trenden i samfundet, og der kommer hele
tiden nye udfordringer og krav til foreningen fra omverdenen.
Disse udfordringer er vi gode til at håndtere.
Informationsniveauet har nu nået et passende niveau for de enkelte afdelinger. Her er det specielt
facebook der bruges. Vores hjemmesider vil nok altid være bagefter med information fra de
enkelte afdelinger, men forretningsudvalget arbejder løbende på at ”deres” sider er opdateret,
men det er en udfordring at være på forkant, og kræver megen tid.
Foreningens udvikling og branding som vi har oplevet gennem årene, har vi kunnet fortsætte. Vi
har mage positive tilkendegivelser, for det arbejde vi gør. Vi har et godt remone´ i området –
takket være aktiviteternes store indsats på alle fronter, og altid med tilbud om gode
instruktører/træner og mulighed for socialt samvær efter træning. Dette spor skal vi fortsætte af.

Bokseafdelingen skal have stor ros for deres indsats i forhold til samarbejdet med vores
flygtningecenter, bosteder, ung i Odsherred og mange flere.
Så kom dagen hvor vores nye hal blev færdig og indviet. Det har vi glædet os til alle sammen.
Jeg ved godt, ikke alle ting er lige optimale i hallen, men vi har fået der, der var muligt i forhold til
den pose penge, der var til rådighed.
De positive ting først: Der er blevet liv i hallen fra tidlig morgen til sen aften, der er en reception,
hvor der er bemanding i hele åbningstiden.
Familier kan dyrke forskellige idrætter på sammen tid – sammen eller hver for sig. Vi har fået gode
rekvisit rum, gode badeforhold og lige straks et tiltalende udeområde.
Men - men: Jeg ved godt der ikke er tilskuerfaciliteter, ikke de optimale klubhusfaciliteter,
udfordringer omkring cafeområdet, ikke kommet skillevægge endnu, gulvet smitter af,
svømmehallen ikke klar til brug, og der er rengøringsudfordringer.
I skal ikke være i tvivl om, dette er også områder, som virkeligt ærgrer mig ikke er blevet optimale,
men det er hele tiden et valg i sådan en proces, når posen med penge er begrænset.
Vi skal alle huske at fokusere på det positive, det er det, der holder os i live og gør os glade.
Jeg håber og tror, vi ved fælles hjælp får tingene til at svinge, og alle over tid bliver tilfredse. I skal
ikke være i tvivl om, jeg arbejder løbende for at få rettet på de uheldige ting i positiv retning.
Orienteringen fra de enkelte aktivitetsudvalg giver de respektive formænd.
Dog har jeg et par ting under dette område, og når jeg sider vi, er det os alle sammen, der skal
tænke over, hvordan vi repræsenterer klubben, når vi er til stævner, kampe med mere.
Vi skal huske på, vi er rollemodeller for de børn og unge mennesker, vi er ude med til
kamp/stævne.
Så derfor skal der lyde en opfordring til alle, om at udvise fair play, god etik og opførsel, uanset om
vi synes dommeren er dårlig eller andet.
En ting jeg kort vil omtale er vores motionscenter.
Jeg ved godt og hører også på vandrørene, der bliver sagt, der kun er blevet tænkt på
motionscentret i indretningen af VKI. Dette skal I vide ikke er rigtigt, men ja, motionscentret er
kommet til at fylde meget og alle lægger mærke til det, specielt fordi det er det første man møder,
når man træder ind af døren.
På sigt er jeg ikke i tvivl om, det er det rigtige der er sket med motionscentret i hallen. Jeg tror og
håber også alle vil se det positive i dette på sigt.
Gennem hele forløbet og også i forhold til investeringerne i motionscentret, har der været fuld
opbakning fra alle i forretningsudvalget.
2016 har været et år med rimelig sikker drift over hele linjen. Vi har fortsat med ”kun” to samlede
bestyrelsesmøder og en kontaktperson fra FOU til de enkelte udvalg. Denne konstruktion giver
alle udvalg ros.
I er blevet gode til at bruge jeres kontaktperson til FOU, og er der ting I ønsker drøftet, er I gode til
at melde dette ind til FOU.
FOU vil fortsætte denne linje i beslutningsprocessen for 2017.
Lisa og Yvonne har i 2016 fortsat det store arbejde, de yder omkring medlemsregistrering og
bogholderi. Det arbejde som I yder er alle meget glade og taknemmelige for.
Der skal lyde en stor tak til jer for jeres hjælp.

Omkring netværker og møder, har der gennem 2016 været flere møde/kurser hos både DBU
Sjælland, HRØ, DGI og kommunen, hvor vi har deltaget. Ligesom der har været dialogmøder med
vores naboklubber i kommunen. Alle møder har været med positive dialog og retning.
Vi har stadig udfordringer i forhold til banepleje på vores boldanlæg, og dette har vi haft nu
gennem en del år. Det er ikke tilfredsstillende, selvom vi er kommet tættere på politikerne og den
politiske proces i kommunen, har vi ikke formået at få rettet op på dette område.
Dette skal der arbejdes meget mere med i 2017.
Medlemstal: Udviklingen i vores medlemstal har gennem 2016 været stigende i forhold til 2015.
Dette er meget positivt.
Vi har haft en stigning på ca. 4% men enkelte afdelinger er steget meget, mens andre har haft
tilbagegang.
Generelt er vores holdsport udfordret og har medlemstilbagegang.
Vi har samlet 171 ledere/instruktører, nogenlunde samme niveau som i 2015.
Vig Festivalen: De tre moderforeninger omkring Vig Festivalen og V.F.´s bestyrelse har også i 2016
fortsat deres kvartalsvise møder. Disse fællesmøder er givtigt og konstruktive møder med god
gensidig information og respekt for hinandens synspunkter.
Festival 2016 var ikke så god en festival med få gæster og ikke helt styr på omkostningerne.
Resultatet for festivalen var uacceptabelt med et underskud på knap 2 mill. til følge.
Dette skal der, og bliver der arbejdet hårdt for at få rettet op på til festival 2017.
Jeg vil stærkt opfordrer alle til at være med til at brande festivalen, hvor end I kommer frem. I må
meget gerne have diverse materialer omkring festival 17 med ud til kampe/stævner m.m.
Opfordre venner og bekendte til at købe billet til festival 17. Fordi – hvis vi ikke får festivalen på
sporet igen, vil vores muligheder for at bevare det råderum, vi har haft i foreningen blive
udfordret, specielt det økonomiske råderum.
Derfor opfordrer jeg kraftigt alle til at slutte op om festivalen og dens arbejde.
Der skal lyde en stor tak til vores to repræsentanter i festivalens bestyrelse Gitte Sanggaard og
Gustav Møller og selvfølgelig også resten af festivalens bestyrelse, ligesom der skal lyde en stor tak
til medarbejderne i festivalen for deres arbejde og arrangement.
Jeg vil bed Ole om at overbringe vores tak.
Ved generalforsamlingen i festivalen stoppede Gustav i bestyrelsen og vi satte Ole Larsen ind. Ole
blev efterfølgende formand for bestyrelsen i festivalen.
Vig Kultur – og idrætscenter: Har også i 2016 holdt lav profil. Der er repræsentantskabsmøde på
onsdag d. 29.3 hvor vi skal drøfte VKI´s fremtid.
Hvad byder 2017 på?: Vi skal løbende arbejde med at optimere foreningens forskellige aktiviteter
og administration.
Vi har gennem 2016 arbejdet med et nyt og forenklet medlemsregistreringssystem, der skal afløse
vores KLUBMODUL. Dette er nu meget tæt på at blive startet op. 1. april sker det, men der vil nok
være lidt ”børnesygdomme” i starten.
2017 bliver på investeringssiden et stille år, med ikke de store armbevægelser. Vi skal arbejde for
at tiltrække flere frivillige trænere og hjælpere, ved at gøre det attraktivt at være med hos os.
Vi skal arbejde med at få flere sponsorer i de enkelte afdelinger.

Så 2017 bliver et stille år, hvor vi koncentrerer os om sikker drift og begrænsede investeringer,
men vi skal huske at hjælpe hinanden ved positiv italesætning omkring alle vores aktiviteter.
Til slut vil jeg takke forretningsudvalget, bestyrelsen og udvalgene for et godt og konstruktivt
samarbejde i 2016. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med jer.
En stor tak til alle vore trofaste frivillige for deres igen super indsats i 2016 – uden jeres hjælp var
vi ikke der, hvor vi er i dag – tak for det.
Tak til alle vores trænere og instruktører for indsatsen igennem året.
Der skal også lyde en stor tak til Kent Lohmann og Claus Dige for deres indsats omkring kiosken i
Asmindrup.
Kridtfolkene Ove og Thorrill.
Keld Hansen for hans altid parathed til at hjælpe, uanset hvor vi har brug for en hånd.
Personalet i hallerne og Kulturforvaltningen.
En stor tak skal også lyde til alle vore sponsorer for deres store støtte til foreningen, uden jer – var
vi ikke der, hvor vi er i dag.
Til slut vil jeg takke Lone Nielsen og Ole Larsen for deres positive og konstruktive arbejde i
forretningsudvalget. De har begge to valgt at stoppe i år.
Lone har været med lige fra FK Odsherreds fødsel. Ole kom lidt senere, for 6 år siden.
Der skal også lyde en meget stor tak til Lisa Jensen for hendes store arbejde med
medlemsregistreringen. Tak skal I have.
Der var ingen kommentarer til bestyrelsens beretning der blev taget til efterretning og godkendt.

Pkt. 3.
Aflæggelse af orientering fra udvalgene, samt orientering om udvalgenes udpegede
bestyrelsesrepræsentanter.
Fodbold senior v/ Henrik ”Småtte” Pedersen: Træningsopstart for senior foregik lørdag d. 6.
februar på kunstbanen i Klint, for hele seniorafdelingen. Kunstbanen havde vi i fællesskab med
vores ungdomsafdeling lavet en lejeaftale med idrætsefterskolen om indtil midten af marts,
hvorefter vi var tilbage i Herrestrup.
Trænerteamet på 1. holdet er stadig de samme personer nemlig Kaan, Jan Krølle og Hans Mulvad.
På 2. holdet ansatte vi i opstarten en gammel kending af klubben Niels Dalsgaard, der sammen
med Niklas Bergstrøm og Michael Cain skulle styre vores 2. – 3. holds trup.
Træningsindsatsen og fremmødet i begge vore trupper var meget tilfredsstillende i 1. halvår af
2016.
Vores årlige reklameuddeling hvor vi besøger 22.500 postkasser i sommerhusområdet, blev endnu
engang klaret i samarbejde med ungdomsafdelingen inden påske. Vi havde fået lov at låne lokaler
hos Schack Gaarde i Bråde, mange tak for det. Økonomisk blev det igen en succes.
Omkring det sportslige, var vi for 1. holdets vedkommende halvt igennem vores turnering og 2.
halvdel startede i april. Vores placering i Sjællands serien var helt i toppen af rækken, så det var
med spænding og forventning (også fra omverdenen) vi tog hul på 2. halvdel af turneringen. Skulle
klubben for første gang rykke i Danmarksserien, var der mange der spurgte?
Sådan endte det ikke. Efter en lidt blandet forårssæson resultatmæssigt sluttede vi på en delt 3.
plads, hvilket på ingen måde kan siges at være utilfredsstillende (i øvrigt også den bedste placering
i klubbens historie).

For 2. holdets vedkommende skulle der spilles en halv sæson om op - og nedrykning og 2. holdet
var med om de 2 oprykningspladser helt til den sidste kamp, som endte 0 – 0, hvilket resulterede i
en 3. plads og ingen oprykning til serie 2, men et superflot resultat alligevel.
3. holdet i serie 6 kørte bare derudaf og tabte kun en kamp og dermed en stensikker oprykning til
serie 5, en super indsats.
Træningsopstart til den nye sæson efter sommerferien startede som vanligt medio juli med
turneringsstart d. 13. august – traditionen tro er det svært at samle alle folk på dette tidspunkt, da
det er midt i ferietiden, hvilket ikke gør tingene nemmere for vores træningsteams.
Trænerteamet på 1. holdet fortsatte alle og i 2. – 3. holds truppen blev der lavet en enkelt
udskiftning. Michael Cain blev erstattet af Tom Jensen.
Efterårssæsonen 2016 blev også resultatmæssigt en lidt blandet fornøjelse med det forventede
resultat at Slagelse ligger suverænt i front, de bliver formentlig ikke til at indhente, men derefter
ligger vi en 4 – 5 hold der bejler til 2. pladsen som kan give ekstra oprykning til Danmarksserien, vi
er p.t. placeret på en delt 2. plads, med 2 point ned til nr. 4 og nr. 5, så rækken er meget tæt.
Træningsindsatsen i 1. holds truppen var henover efteråret helt tilfredsstillende.
Sidste kamp på Asmindrup stadion blev i øvrigt spillet i oktober mod Køge, vi sluttede på vores
mangeårige hjemmebane med en 2 -1 sejr. En ny epoke skal nu begynde i Vig, hvor vi kan tilbyde
vores udehold nogle gode omklædningsfaciliteter.
Efter sommerpausen løb vores trænere i 2. – 3. holds truppen ind i store problemer med at få folk
til træning, dette blev der hen over efteråret kæmpet en hel del med, uden at det blev rigtig godt,
det kan også ses på stillingen i serie 3, hvor vi p.t. ligger lige under nedrykningsstregen. Serie 5 har
klaret sig lidt bedre og er placeret midt i rækken. Vi har en kæmpeudfordring med
træningsfremmødet på vores 2. og 3. hold, det er noget der skal arbejdes stenhårdt med, men
desværre ikke et helt ukendt fænomen i andre af vores omegnsklubber.
For første gang i mange år kunne vi efter sommerpausen mønstre et U19 hold, hvilket er særdeles
positivt for vores klub. Holdet blev i efteråret trænet af en velkendt træner for årgangen nemlig
Joen Guldbrandsen. Resultaterne var lidt svingende, men hovedårsagen er, at vi også i 2017 har et
U19 hold, vi venter os meget af denne årgang i fremtiden. I slutningen af 2016 har vi til dette hold
ansat Hans Mulvad, Dan Jensen og Niklas Bergstrøm som trænere og ledere for holdet (et stærkt
team med en masse TFC blod i årene)
Tak til denne kæmpe opbakning vores sponsorer viser os, det er fantastisk og helt uundværlig
støtte der ydes år efter år. Samtidig møder rigtig mange op på stadion søndag efter søndag.
Tak til alle vores trofaste tilskuere og passive medlemmer, der støtter os weekend efter weekend,
Lisa (der desværre) har forladt os, Yvonne for altid god sparring omkring regnskab m.v. Ove Toft og
Keld Hansen for kridtning, banepleje, opsætning af snor, pasning af måltavle, flagopsætning og for
altid at være parat, når der er brug for en hjælpende hånd. Kent Tange og Claus Dige med
personale i pølsevognen og klubhuset i Asmindrup, bolddrenge og trænere og ledere i
ungdomsafdelingen. Schack Gaarde for lån af lokaler til reklameuddelingen. Torben Møller for de
mange gode og konstruktive samtaler vi har hen over året. Ole Larsen som kontaktperson fra
forretningsudvalget samt til hele det øvrige forretningsudvalg for et godt samarbejde.
Henrik Pedersen er fortsat udpeget til bestyrelsen fra fodbold senior.

Vig Motion v/ Anders Larsen: 2016 var et forventningsfyldt år for motionscentret med
forberedelse for flytning til den nye hal.
Flere møder for planlægning af flytningen. Opsigelse af lejemålet gennem 12 år på Møllevej.
Planlægning for flytning af udstyr, aftale med flyttefirma for det tunge udstyr og opsætning af
samme på anviste pladser.
Alt aftalt til åbning af det nye motionscenter på Ravnsbjergvej den 6. august 2016.
Der kom ”grus i maskineriet” da kommunen var nødt til at udskyde deres planlagte åbning af
hallen til weekenden efter, da en lømmel havde forsøgt at sætte ild til hallen med deraf følgende
skader.
Vi kunne ikke ændre vores indgåede aftaler til samme weekend, hvorfor vi fastholdt den i forvejen
aftalte dato den 6. august.
Frivillige, medlemmer og ansatte havde travlt med at tømme lokaliteterne på Møllevej og klargøre
de 2 – plan på Ravnsbjergvej. Videre indkøb af møblement til cafeområdet.
Nye cykler og maskiner er leaset. Flot ser det ud i det nye lokale hvor vi har ca. 3 gange så megen
plads.
En sal, spejlsalen, deler vi som aftalt med andre foreninger.
Åbningen den 6. august forløb godt. Mange var mødt op for rundvisningen og indvielse af det nye
udstyr.
Dog ingen deltagelse eller repræsentation fra kommunen.
Der blev serveret kaffe og brød i cafeområdet.
Køkkenet blev desværre ikke færdigt til åbningen (og der er pt. ikke dato for hvornår det er
færdigt, og kan bruges som tænkt).
Det går rigtig godt i motionscentret og vi har mange positive tilkendegivelser.
Vi er bevidste om den hyggelige og intime atmosfære vi havde på Møllevej og som vi gerne vil
bibeholde i vores nye og større lokaliteter.
Vi har mere travlt i centret end før. Receptionen er det første man møder når man kommer ind i
hallen. Vi servicerer også (med glæde) brugere af hal/svømmehal og mødelokaler.
Som følge af de mange brugere af motionscenter, hal og svømmehal opstår der selvfølgelig et
større behov for rengøring. Dette har også givet travlhed for motionscentret, idet vi bruger en hel
del tid på rengøring af de kommunale arealer, for det skal se ordentligt og præsentabelt ud når
borgerne indfinder sig.
Vi har derfor nogle udfordringer med flere at det kommunalt ansatte personale i hallen. Vi oplever
ingen samarbejdsvilje. Der har, på motionscentrets opfordring, været afholdt møde i kommunalt
regi for afklaring af problematikken med hallens personale. Det har pt. ikke haft den ønskede
effekt.
Men, vi er som tidligere nævnt glade for vores motionscenter, hvor vi har udvidet åbningstiderne
til 6 – 22 på hverdage (6 – 20 på fredage) og 8 – 18 i weekender.
Der er programsat flere hold og dannet nye hold. Ligesom vi har undervisning ”ude af huset”.
Vi tilbyder personlig træning, programlægning, vejninger og samtaler med råd og vejledning m.v.
Det har givet pote.
I august havde vi ca. 470 medlemmer og pt. er vi oppe på ca. 760 medlemmer.
Vi er ca. 35 frivillige og ca. 15 lønnede instruktører og ansatte, hvoraf de fleste instruktører er
lønnet 1 – 2 timer ugentligt.
Vi håber på svømmehallen er klar hurtigst muligt så vi på den måde kan tilbyde yderligere
kombinerede hold i samarbejde med svømmehallen

Hallens køkken ser vi gerne klar så hurtigt som muligt, så brugerne af hallens aktiviteter kan gøre
brug af mulighederne her.
Der er dog allerede nu automater med varme og kolde drikke, samt et stykke chokolade.
Tak for samarbejdet med FK Odsherred og med motionscentrets aktivitetsudvalg. Tak til centrets
ansatte og den ildsjæl I har lagt i arbejdet med at skabe et godt motionscenter og en god hal og
svømmehal. Tak til vores dygtige instruktører og en stor tak til vores frivillige for alle de timer I har
givet til gavn for os alle.
Sluttelig en stor tak til vores medlemmer. Uden jer havde vi ikke noget motionscenter.
Anders Larsen er fortsat udpeget til bestyrelsen for Vig Motionscenter.
Håndbold v/ Camilla Lynge: Det har været sæsonen hvor vi virkelig har mærket en nedgang i
mængden af medlemmer, vi har været på det laveste nogensinde, nemlig 104. I efteråret
smuldrede vores U16 pige trup, men heldigvis fik vi via et stort arbejde af vores U16 drenge
trænere vendt denne udvikling. Pigerne blev indlemmet i U16 drenge truppen og et ekstra hold
blev tilmeldt turneringen. Kæmpe ros til U16 truppen for at løfte denne opgave, og deres trænere.
Mix – holdet skal spille om SM.
Vores U10 årgange har også været udfordret, pigerne startede med at være 3 til træning, nu er der
tilmeldt 19 piger. Drenge har også fået samlet spillere nok til et hold, så ligeledes stor ros til
trænerne på disse årgange. Det er på disse årgange vi har vores håndbolddag med skolerne,
fantastisk at vi kan tiltrække nye spillere med sådanne initiativer.
Vi vil gerne have flere af disse initiativer og andre, men desværre begrænses det af den tid vi i
udvalget kan stille til rådighed. Der skal en stor drivkraft for at få noget nyt i gang.
Selvom vi har oplevet medlemsnedgang, har sæsonen alligevel været travl. Alle hold fra U12 og
opefter har været tilmeldt turnering. U10 - erne har spillet stævne i DGI regi, lige som vores U4 – 8
også har.
Det har også været en sæson hvor vi endelig har fået en hal til, dette har betydet at vi har kunnet
starte trille trolde op ude i Vig 10 stk. det er for 1 til 4 årige, og dejligt at vi igen kan begynde at
rekruterer medlemmer i Vig. I forhold til hallen kunne jeg sige mangt og meget, jeg vil vælge at
udtrykke glæde over at vi har fået endnu et sted at træne.
Vores medlemstal er kommet op på 143, så vi er på vej op igen.
I september måned var 2 af vores ungdomshold til Hedebo Cup og igen til jul var alle U10 til U14
hold afsted til Rørby Cup, super flot stævne. Disse stævner giver et godt sammenhold på de
enkelte hold, og gør, at holdene kan se, at de er en del af noget større
I forhold til vores seniorer har vi haft et hs hold i serie 2, damer i serie 2 og serie 3, dette hold skal
ud og spille om SM. Vores trænere har løst opgaven fint, Christian og Ole fortsætter med
damerne, mens Bo desværre stopper hos herrerne. Vi arbejder på en ny løsning p.t.
Vi er lidt udfordret med at finde trænere til de hold vi mangler.
Som noget nyt har vi startet håndboldfitness op i klubben, vi skal have evalueret på dette og
udbredt konceptet til næste sæson, da der ligger mange flere potentielle medlemmer i dette, end
vi kan tiltrække via den ”normale” håndbold.
Lige nu er der ved at være afslutninger på de forskellige hold, microerne og U10 – erne, U14
pigerne har overnatning i deres egen hal, U12 pigerne skal til Jylland og besøge en klub og
overnatte, mens U16 drenge og mix holdet skal til Lyngby i påsken og spille turnering.

Samtidig slutter alle børne – og ungdomshold sæsonen af med spisning samlet for alle holdene, vi
regner med at der vil være ca. 120 deltagere til dette. Her kåres årets spillere, kammerater og
fightere.
Efter dette starter sommersæsonen op i starten af maj, vi regner med at alle vores ungdomshold
skal spille beach, og igen i år sluttes sommerhåndbolden af med Høvestævne i juni.
Fokus i næste sæson er fortsat at tiltrække flere medlemmer på alle hold.
God opførsel af trænere, spillere og ikke mindst forældre til træning og kampe.
Et samarbejde med Klintsøgård på U16 årgangene.
Så er jeg nået til mine taksigelser:
Tak til Lisa for administrering af vores medlemmer, der er styr på tingene. Heldigt for os, at du
forlængede ½ år mere, for at følge Klubmodulet til dørs.
Til Yvonne, tak for dit kæmpe arbejde med vores regnskab, og mange gode snakke gennem
sæsonen.
Tak til alle vores medlemmer/forældre for hjælpen til vores 2 uddelinger i sommerhusene i hele
Odsherred.
Tak til alle trænere og ledere i klubben, det er jer der løfter håndbolden ud til alle vores
medlemmer. Men uden et aktivt og velfungerende udvalg var der ingen håndbold, så tak til Pia,
Rikke, Ursula, Charlotte og Lone for al jeres arbejde og indsats i det forløbne år.
Tak til alle vores sponsorer for støtten i det forløbne år, og tak til sponsorudvalget for det store
arbejde med at samle penge ind til at de fleste hold har kunnet skifte til HUMMEL tøj.
Vil slutte af med at takke Lone for at have repræsenteret os siden 2009 i forretningsudvalget.
Camilla Lynge er fortsat udpeget til bestyrelsen for håndbold.
Drøftelse og spørgsmål:
Hvad bliver der gjort ved U16 – 18 drenge og piger så det ikke smuldrer? Det er en kæmpe
udfordring, da vi mangler trænere og alternativet er at de rykker op til seniorerne.
Hvad med at få fat i ”gamle” spillere der kan opmuntre nogle nye til at spille?
Der arbejdes på det, men man kan jo ikke tvinge dem til at blive, og det kræver også at der er
medlemmer nok
Fodbold ungdom v/ Michael Aaquist:
Året 2016 er forløbet således for fodbold ungdom, at årgang 99 blev nr. 3 i række 1.
Årgang 00 blev nr. 1 i række 3 og nr. 2 til SM. Årgang 01 blev nr. 2 i række 1 og årgang 03/04 blev
nr. 1 i række 1 og skal nu deltage i mesterrækken.
Årgang 05 blev nr. 5 i række 3 og årgang 06 blev nr. 2 i række 3.
Årgang 07, 08, 09 og yngre har deltaget i alle mulige stævner og der bliver flere og flere spillere.
Så har der været tur til Verona Cup i Italien, en super dejlig tur, hvor det sociale er meget vigtigt,
men holdene klarede det også godt: 99 vandt rækken, 00 blev nr. 5, 01 vandt deres række og
03/04 vandt rækken.
År 2017 er der nu efter mange år igen et U19 hold, det er vigtigt, så der er mulighed for at få nogle
seniorspillere. Der arbejdes på en tur til Costa Bravo Cup i Spanien med 3 til 4 hold.
Der skal arbejdes på at få de mindste til at starte til fodbold.
Til sidst en tak til trænere, bestyrelsen, kridtfolk, forældre og ikke mindst Yvonne og Lisa.
I stedet for Maria Hellmann er Maria Jakobsen udpeget til bestyrelsen for fodbold ungdom.

Badminton v/ Henrik Søborg: Det er ”gamle” mænd over 50 der spiller badminton samt 2 damer.
Problem med at få unge mennesker til at spille badminton.
Det er et problem i hallen i Vig når der spilles bordtennis i den ene ende og gymnastik i den anden
og badminton i midten. Der har været afholdt møde hvor de har trukket sig fra onsdag til torsdag.
Der er ikke mange der spiller i Vig, men det går rigtig godt i Herrestrup. Der må findes på et eller
andet, også måske om sommeren, der efterlyses gode ideer?
I stedet for Allan Malco er Helle Bergstrøm udpeget til bestyrelsen for badminton
Debat og spørgsmål:
Forslag om at arrangerer skolebadminton, det er en succes andre steder.
En skillevæg i hallen, men den koster kr. 500.000,Gymnastik og bordtennis v/ Linette Mortensen: Gymnastikken bestod i 2016 folderen af Stram
op/Fitness Dans som var noget nyt, stavgang/gang/løb, cykling racer/mountainbikes samt
bordtennis.
Før holdopstart i uge 38 havde der været et opslag på Facebook, som resulterede i at der til 1.
hold stod 30 mennesker, klar til at komme i form. Det var en vild oplevelse. Til 2. hold var der 20
personer som var klar. De fleste ville tage 2 hold i træk, som blev anbefalet. Denne sæson har der
været 3 mænd og resten kvinder. Her ved sæsonens slutning er der 24 på hold 1. og 14 på hold 2.
så det er meget flot. Der er taget mål den første dag og i tirsdags efter nøjagtig 6 måneder blev der
taget mål igen. Det var sjovt at se forandringen i kroppen på det halve år.
Stor tak til deltagerne på holdet.
Stavgang/gang/løb.
Efter starter stavgang/gang/løb for dem der har lyst indtil efterårsholdene går i gang igen i uge 38.
Man mødes på parkeringspladsen foran hallen kl. 19 til ca. 20.00.
Cykling (racer/mountainbike).
Som de sidste par år kører en lille gruppe på 3 – 6 personer mountainbikes i skoven om søndagen.
I den lyse tid kører man på racercykel på landevejene rundt i Odsherred og i den mørke tid er det
med gode lygter på mountainbikes i Grevinge skoven. Dagens rute aftales inden man kører. Der er
flere stop på turen hvor alle venter på hinanden. Alle kan være med.
Bordtennis er nedlagt, så der kommer ikke nogen.
Vi takker her fra gymnastikudvalget til forretningsudvalget for deres store arbejde med at få FK
Odsherred til at køre.
Linette Mortensen er fortsat udpeget til bestyrelsen for gymnastik.
Kajak v/ Erik skov: Der har været afholdt førstehjælpskursus med alle ledere og instruktører som
deltagere. Der har været god tilslutning til alle vinterens aktiviteter i svømmehallen. Roskolen
havde god tilslutning, og der kom 6 nye medlemmer derigennem, og der er uddannet 4 nye
instruktører.
Hele vinteren og foråret blev brugt til husbyggeri og der blev holdt indvielsesfest d. 22. juni. I
efteråret er huset blevet beklædt indvendigt og der er blevet bygget 2 slagbænke og 4 bænke til
omklædningsrummene, og desuden er der nu et depotrum med hylder.
Det fungerer fint med fælles klubaften med juniorer og seniorer på samme dag. Derved får begge
parter også set mere til hinanden.
Juniorerne deltog i et juniorstævne i Korsør, og seniorerne havde mange gode ture såvel fra
kajakøen som andre steder i området.

Ny roskole starter op.
Juniorerne har uddelt reklamer for FK Odsherred.
Her i 2017 har de været i svømmehallen i vintermånederne.
Det forventes at den sidste fase af byggeriet bliver gennemført her i foråret. Det drejer sig om tag
på containere, toilet og informationstavle.
De glæder sig rigtig meget til at komme på vandet til maj.
Erik Skov er fortsat udpeget til bestyrelsen fra kajak, men kan erstattes af Ib Jensen eller Kirsten
Harthimmer.

Boksning v/ Jørgen Knudsen: Trænerteamet med Kim Larsen i ringhjørnet har leveret to begynderdanmarksmesterskaber til klubben i maj 2016. Godt gået af Amanda og Mohammed.
På økonomisiden har der for første gang i flere år været overskud, omkring kr. 40.000,-. Der er
pænt styr på kontingenter og lokaletilskud som er de væsentlige indtægter.
Der er brugt megen energi internt på forretningsgange omkring f.eks. blå bilag, opgave – og
ansvarsfordeling blandt trænerne, hvad skal man tage sig af og hvad skal man ikke tage sig af.
For tiden er der 5 trænere, idet Kim Larsen er udtrådt af bokseklubben. Kim har gennem årene
ydet en superindsats for klubben og ikke mindst for kampbokserne.
Der er boksetræning mandag, onsdag og fredag. Tirsdag og torsdag er der Powerfitness. Så der er
mulighed for træning 5 gange om ugen for kr. 100,- om måneden.
Samarbejdet med Ældresagen er godt og under stadig udvikling. Der skal regnes på en model for
Ældresagen forsøger at øge deres medlemstal til omkring 100 super 60+ medlemsskaber af
bokseklubben. Bokseklubbens opgave bliver så at få et ekstra lokale og løfte standarten i de
eksisterende lokaler.
Et projekt som kan blive til gavn for både bokseklubben og Ældresagen, men også fremadrettet
gøre det muligt at løfte andre sportslige og sociale aktiviteter.
Igen i år er der blevet trukket på Torben og Ole i forbindelse med samarbejdet internt i
trænergruppen. Tak for det.
Også tak til de tre økonomikvinder Lisa, Yvonne og Pia som altid møder med et smil. Tak til Henrik
for hjælp omkring webside og annoncer.
Jørgen Knudsen er fortsat udpeget til bestyrelsen fra boksning.
Løberne v/ Michael Aagaard Jensen: Vi har ca. 240 medlemmer, som må siges at være
tilfredsstillende, da vi allerede har mistet en del medlemmer i forbindelse med at Klubmodul har
skiftet leverandør af betalingskort, og det er nok ikke toppet endnu.
Det officielle medlemstal landede på 287 for 2016.
Sæson start med omkring 200 fremmødte løbere, og som et nyt tiltag har vi fået lavet et gang hold
som fra start trak omkring 40 deltagere. Hen over sæsonen har der været faldende fremmøde
frem mod Sandflugtsløbet, og det er en af de ting vi arbejder med hen over vinteren, så vi starter
op i april med nye tiltag for at mindske faldet i fremmøde løbere.
Vi har gennem sæsonen haft gæstetræner på nogle gange hen over sommersæsonen. Per
Birkmose som har arbejdet sammen med hold 1 og 2, med alternative øvelser og løbelege. For de
øvrige hold har vi haft Peter Breiner fra Nordvest Running på til at lave interval træning, så løberne
fik styrket deres løb og hastighed.

Vi har fået startet et triatlon hold, som p.g.a. den lukkede svømmehal i Vig er kommet lidt skævt
fra start. Vi kører Group cykling i Vig Motion, og når svømmehallen åbner igen har vi svømmetid
inden spinning. Det er lykkedes os at få lidt svømmetid i Nykøbing, men dette er ikke optimalt. Vi
håber på, at der snart kommer en afklaring på Vig svømmehal.
Der har været deltagere afsted til triatlon stævner, heriblandt IFORM KvindeTri med 9 deltagere.
Vi har været medarrangør af skolestafet og Odsherredstafet sammen med LMK Asnæs og
Odsherred Kommune, et stort arrangement som i år var flyttet til området omkring hallerne i
Nykøbing, da det var ved at være småt med pladsen i Kongehallen. Dette tiltag blev der taget godt
imod, men der er altid plads til små justeringer. I skrivende stund er der ligt usikkerhed om
Odsherredstafetten fortsætter og i hvilket omfang, da Odsherred Kommune har forladt
samarbejdet.
Vi har igen i år arrangeret Sandflugtsløbet med rekorddeltagelse på lige knap 600 tilmeldte og
523 der gennemførte. I år var der udvidet med en 7 km distance for gængere, hvor der var 32
deltagere. Der var også medaljer til alle i år. Som sædvanlig en god suppe fra Rørvig Kro.
Lige efter nytår arrangerede vi i samarbejde med DGI Crossløb i Anneberg Skov. Løbet var en del af
DGI Cross cup og blev afviklet på en af de første dage med frost, så deltagerne gik desværre glib af
en god gang mudder i skoven. Alle havde et godt løb og vi har fået god kritik af mange af de knap
500 deltagere.
Medlemmer har deltaget i et utal af motionsløb i ind – og udland på varierende distancer.
Resultatmæssigt kan nævnes, at vi havde et hold med til DM på Marathon distance, som hev en
sølvmedalje hjem i deres klasse.
Og så har André igen i år vundet DGI Cross Cup i sin aldersklasse, så der er mulighed for et hattrick
i den kommende sæson.
Mange har gennemført sit første 5 km, 10 km, halvmarathon, marathon eller en hel anden
distance, og det er egentlig dem vi er her for.
Vi har gennem året afholdt og deltaget i en del arrangementer som foredrag og træning med Claus
Hechmann, strandpicnic og klubtur til Samsø, altid med god opbakning fra medlemmerne.
Vores største udfordring og dermed vores største opgave i året der kommer bliver at få etableret
en form for fast ”klubhus” facilitet. Vi har i øjeblikket adgang til en garage på havnen i Nykøbing,
men dette er ikke optimalt. Hvis vi skal udvikle klubben fremadrettet har vi behov for et fast sted
at samles.
Vi vil gerne sende en stor tak til alle der har hjulpet til ved alle vores aktiviteter, uden jeres hjælp
vil vi ikke kunne afholde løb og arrangementer.
Tak til trænere, løbsudvalg og klubudvalg for jeres indsats i året der gik.
Tak til popcorn holdet som er med til at holde Vig festivalen kørende og bidrager til vores fælles
klub.
Tak til forretningsudvalget og Yvonne for indsatsen i året der er gået.
Tak til teltholdet for optagning og nedtagning af telt.
Tak til Trygfonden for støtte til førstehjælpskurser til trænere og hjælpere.
Tak til Team Nyttejob for lån af klublokaler.
Tak til sponsorer, som gør, at vi kan holde gang i, og udvikle klubben.
Tak til alle lodtrækningssponsorer.
Michael Aagaard Jensen er fortsat udpeget til bestyrelsen fra løberne.
Spørgsmål og debat:
Hvorfor har løberne trukket sig fra Odsherredstafetten?

Da det kun var kommunalt ansatte der kunne deltage, og derfor ikke kunne bruge lønkroner til
andre deltagere, valgte man at trække sig i indeværende år. At Odsherredstafetten blev dannet
var nok fordi man så undlod at sende 6 busser til DHL stafetten.
Arrangementsudvalg v/ Ove Toft: Man kan næsten bare læse referatet fra sidste år, da det er
nogenlunde det samme forløb.
Lilholt. Tak til ”Tubi” for sceneholdet, og tak til ”Bageren”.
De har været ude med teltet 26 gange og det er rart at ”Tubi” tager bookingen. Tak til Johnny,
”Tubi”, Keld og ”bageren”.
Dette er sidste udkald fra arrangementsudvalget, tak til Pia, Ursula og Lone.
Arrangementsudvalget er nedlagt på et forretningsudvalgsmøde d. 9. januar 2017.
Pkt. 4.
Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab.
Budget i regnskabet rettes for 2015 til 2016.
Pia Sanggaard gennemgik hovedtallene. Indtægter på kr. 4.869.147 og udgifter på kr. 4.902.040
hvilket giver et underskud på kr. 32.893,-.
Likvide midler i alt kr. 1.250.230,- andre aktier kr. 275.000,Aktive og passiver på kr. 1.870.209,Hensættelser på kr. 585.000,- hvad er det?:
Kunstgræsbane kr. 500.000,Løberne som har et overskud fra 1016 overført til 20 17 på kr. 35.000,Idrætsprojekt kr. 50.000-.
Hvorfor er regnskabet ikke lagt på hjemmesiden, det blev lovet sidste år at det ville det være.
Det er helt klart en fejl og det vil blive gjort til næste år.
Aktier Sparekassen Sjælland på kr. 70.000,-? Det er garantbeviser der er omdannet til aktier.
Løberne havde indsigelse til side 11 hvor stafetløbet er konteret to gange, så 2908 på kr. 46.000,flyttes til 2905.
Side 5, skyldig i Vig hallen kr. 200.000,-? For at få lavet depotrum manglede der kr. 1,4 mill. Som
blev doneret af Vig Festivalen, svømmeklubben, gymnastikforeningen samt beløbet fra
støttekoncerten, og det er restbeløbet som bliver betalt i indeværende år.
Det overordnede regnskab blev taget til efterretning og godkendt.
Pkt. 5.
Fremlæggelse af arbejdsopgaver og budget for kommende år.
v/ Torben Møller og Pia Sanggaard.
Der er en sikker drift. De enkelte udvalg har gjort et godt stykke arbejde.
Der arbejdes på at udnytte hallen i Vig i sommerferien. Det kommunale system orker ikke at
komme med gode forslag, så der arbejdes med aktiviteter indenfor badminton, håndbold m.v.
Vi er åbne for nye tiltag f.eks. en Odsherred Cup. Vi har haller som man kan benytte indenfor en
rimelig kilometerafstand.
Der er ikke fra forretningsudvalget fremkommet nye tiltag.
Kommentar om, at det kan virke som et kunstigt budget i forhold til regnskabet note 4 og 6
fodbold senior og håndbold ungdom der skal ned i udgifter, og der bliver svaret, at det er

udvalgene der har arbejdet med tallene, og de har lagt sig i selen for at kunne reducere på tallene
og det er bl.a. på kontrakter på trænere hvor udgifterne er reduceret.
Meget afhænger stadig af Vig Festivalen.
Når budgetlægningen begynder, er det ikke anderledes end det kan tilrettes hvis der sker
ekstraordinære ændringer.
Håndbold har været udfordret, idet der har været en medlemsnedgang, og det er svært at
forudsige.
Spørgsmål om honorar til bestyrelse da beløbet 5080 er mindre i 2016 end i 2017 og forklaringen
var, at der bliver udbetalt nogle honorarer, som skattefrit er kr. 5.600,- via TFC og Vig Festivalen
således at det ikke belastede FK Odsherred. Man kan fremadrettet vælge at udbetale alle
honorarer via FK Odsherred hvilket vil betyde en større overførsel/indtægt fra TFC til FK
Odsherred.
Kommentar til håndbold ungdom, at alle udgifter er sat ned, men der svares at
trænergodtgørelserne er sat ned, selv om der er samme antal hold, og der skal ikke indkøbes så
meget nyt spillertøj og nogle reklamer er omdelt af fodbold p.g.a. medlemsnedgangen.
Budgettet bliver taget højtideligt, men det er ikke anderledes end hvis man tjener flere penge kan
man også tillade sig at bruge flere året efter.
Der blev rettet en tak til Yvonne, Lisa, Roland, til udvalgene og forretningsudvalget.
Pkt. 6.
Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.
Pkt. 7.
Valg af bestyrelse – medlemmer til bestyrelse.
Medlemmer til forretningsudvalget, bestyrelse:
På valg er Torben Møller der modtager genvalg. Ole Larsen og Lone Nielsen modtager ikke
genvalg.
Torben Møller blev enstemmigt valgt til forretningsudvalg, bestyrelse for 2 år.
Jørn Hansen og Brian Winther Madsen blev foreslået til forretningsudvalg, bestyrelse og
enstemmigt valgt for 2 år.
Pkt. 8.
Valg af suppleanter. Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalget.
Lars Gjerlufsen er valgt for 1 år.
Ove Toft blev foreslået og enstemmigt valgt for 2 år.
Pkt. 9.
Valg af revisor fra registreret eller autoriseret revisionsfirma.
På valg er Revisor Gården i Holbæk.
Der var genvalg af revisor Gården i Holbæk.
Pkt. 10.
Eventuelt.

Under en træningskamp i Vig hvor hjemmeholdet er flinke til at børste deres støvler, går
udeholdet i omklædningsrummet med snavsede støvler hvilket bevirker et skrækkeligt svineri, kan
der gøres noget ved det?
Torben svarer at det er en udfordring, alle er klar over det og der arbejdes på det og rengøringen
skal prioriteres højt, men der er ingen løsning lige nu.
Der kan ikke undgås at blive snavset når der spilles fodbold, så må man finde ud af hvordan der
kan fejes, lægges måtter, tæpper m.v.?
Problematik i hallerne: Behandlingstiden i og omkring hallerne er meget lang, det opleves med
mange ting bl.a. ansøgning om en kortbane i hallen i Nyk. Har taget mere end 3 måneder så
tilskuddet til banen er bortfaldet fordi der bl.a. ikke kunne findes en tid hvor arbejdet kunne
udføres.
Betalingssystemet: Klubmodulet er endeligt opsagt pr. 1. april, og hvis der bliver betalt på
Klubmodul går pengene automatisk over på IPAY.
Alle medlemmer skal meldes ud af Klubmodul og meldes ind i IPAY.
Henrik Søborg når at ændre det inden 1. april.
Det kan blive et problem for kajak da de har betaling 1. april. Henrik skriver dem ind, og man kan
godt tilmelde det nye system allerede i dag.
Der vil være nogle udfordringer i den første tid, men uanset datoen vil det være problematisk for
nogle, så forretningsudvalget har valgt at skæringsdatoen er 1. april. Hvis det er et stort problem
vil forretningsudvalget se på det snarest og ændre datoen til 1. juni. Hvor kan man se hvem der
har betalt og hvem der ikke har betalt, og hvordan med lister for dem der beder om at blive flyttet
til en anden klub, spillersertificater m.v.?
Der er nogle udfordringer, men ret henvendelse til Henrik, der vil være behjælpelig.
I 1991 – 1992 startede der et rigtig godt klubliv i Trundholm FC, hvad har vi nu?
Kunne der blive nedsat et udvalg der kan forbedre klubfaciliteterne og være med til at opbygge et
klubliv, som der ikke er der lige nu i Vig.
Der behøves ikke en ekstra spiritusbevilling, én vil være nok.
Der er intet klubliv i dag og det er skræmmende. Der ønskes bedre klubfaciliteter og bedre
toiletforhold, der er lang til toilettet når der er fodboldkampe.
Torben hører hvad der bliver sagt. Vi har fået det mulige ud fra de penge der var til rådighed og
der har været meget i spil, og man har forholdt sig til den tidsalder vi er i.
Henrik Søborg udtaler: Tilbage i 91 var tingene også anderledes, tiderne har ændret sig, og hvad
tilbyder vi de unge mennesker, hvor kan de ”gå” hen?
Roland er ikke uenig, han var med i byggeudvalget, men der var en pose penge der blev mindre og
mindre efterhånden som processen skred frem.
Visionen var én indgang til hallen og gode omklædningsrum. De gode omklædningsrum er der
men ellers intet. Fodboldspillerne har fået mindst af alle, både før og efter en kamp.
Fedt at motionscenteret er kommet derop.
Udsagn om at der er mange lækre pavilloner der kan benyttes til klublokaler og toiletter.
Måske drage erfaring med de der har søgt midler/fonde omkring Højbyhallen?
Spørgsmål om hvorfor fodbolden hedder TFC og ikke FK Odsherred da alle andre er under FK
Odsherred?

