Generalforsamling i FK Odsherred lør. d. 7/5-22 kl. 09.00 i Vig forsamlingshus

1. valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Ivar
Ivar takker for valget og erklærer at generalforsamling er varslet rettidigt + valg af stemmetællere.

2. aflæggelse af
bestyrelsens
beretning

Bestyrelsens beretning:

Foreningen
Jeg vil starte med at se tilbage på mit 1. år som formand, og på de overordnede aktiviteter der har været i gang
i det forløbne år. Afdelingerne vil gå ned i detaljerne senere ifht. deres beretninger.
2021 var endnu et år præget af Corona’s tilstedeværelse. Der var dog god aktivitet i mange af vores afdelinger,
og efterhånden som året er gået, er vi tilbage til tidligere års niveauer. Stor ros til alle afdelinger for deres
indsats med at holde gang i aktiviteterne, samt det kæmpe arbejde med at få sat gang i vores forening igen.
Jeg blev interviewet ved min tiltrædelse, og der nævnte jeg de ting jeg synes der skulle have fokus
fremadrettet.
Reducere den økonomiske afhængighed af indtægterne fra Vig Festivalen.
Status: Som regnskabet senere vil vise, så er der foretaget nogle omkostningstunge beslutninger, primært
omkring motionscentret, som alle betyder at vores driftsomkostninger nedbringes, der konverteres til flere
variable omkostninger i stedet for faste. Helt uafhængige bliver vi nok aldrig, men budgettet vil vise at vi
kommer meget tæt allerede næste år.
Transformation af vores motionscenter fra en kommerciel drift, til et mere ”foreningsdrevet” center.
Status: Vi måtte desværre sige farvel til Susanne som havde ledet motionscentret igennem mange år. Vi satte
Jørgen Knudsen ind i en rolle som en ledende overgangsfigur, for at styre processen hen imod det mere
”foreningsdrevne center”. Der skal lyde en kæmpe tak til Jørgen for hans utrættelige indsats for at få styret
denne svære overgang i mål. Vi er der ikke helt endnu, men centret er blevet flyttet meget langt i den rigtige
retning.
Færdiggørelse af kunstbaneanlægget.
Status: Der er etableret en ny forening med det formål at etablere og drifte kunstbanen. Det var en ”hård”
proces hen imod at træffe beslutningen om hvilken hovedentreprenør der skulle etablere anlægget. Det blev
en lokal, og valget er ikke blevet fortrudt siden i forløbet. Etableringen har kørt næsten perfekt, og når dette

læses op, har vi en færdig kunstbane stående klar i Vig. Vi glæder til at tage den i brug og det sker for alvor
første gang til det kommende Sommerland Sjælland Cup.
Afklaring om fremtidig drift af VKI.
Status: Vi er desværre ikke kommet ret langt i denne proces, da der set ud fra min side, ikke er en klar defineret
opgave i Kommunen, og dermed manglende fokus på de oplysninger der skal være til stede for at kunne skabe
et godt og gennemarbejdet beslutningsgrundlag. Det står klart for mig at hvis der skal være fremdrift og
fremtid i opgaven, så skal der komme et udspil fra FKO i et samarbejde med brugerrådet i VKI.
Foreningshus tilknyttet VKI.
Status: Vi har aftalt på et møde imellem Vig Festivalen og moderforeningerne at der indkaldes til et
”Brainstorm møde” i august 2022, hvor alle interessenter bliver inviteret.
Arrangementer
Arrangementer i de enkelte afdelinger tages under deres beretninger.
Festivalen fik afholdt ”Vig venter” koncerter hen over to dage på de ”normale” festival dage. FKO stilledes om
sædvanligt hjælpere til mange funktioner, og resultatet blev et flot overskud til Festivalen på ca. 500K. Det blev
efterfølgende vurderet at overskuddet ikke blev uddelt til moderforeningerne, da der var brug for dem i
Festival kassen. Så håber vi at VF 2022 giver et godt overskud.
Lars Lilholt koncerten blev afholdt i august, som er noget senere end sædvanligt. Det var ligeledes første gang
at vi afholdt koncerten på Vig markedsplads, samt vi skulle afprøve det nye samarbejde imellem Vig tuske og
kræmmermarked, og Vig Familieby. Det blev en begrænset økonomisk succes med kun 800 gæster, men selve
samarbejdet, og pladsen fungerede perfekt. Dette var også tilbagemeldingen fra Lilholt Band. Vi ser frem til at
afholde dette års koncert i juli, og forhåbentligt med mange flere gæster.
FKO deltog også i afholdelsen af den udsatte Støttekoncert til Vig Festivalen i oktober 2021, med Queen
Machine. Overskuddet skulle doneres til VF, men desværre blev det også et begrænset udbytte, dog med et
mindre overskud. Den blev afholdt i VKI, og dette gav lidt udfordringer i forbindelse med scenen, men ellers
forløb arrangementet til vores gæsters store tilfredshed. Dette forsøges gentaget som et ”J-dag” arrangement i
2022, og med DJ musik efter koncerten.
FKO’s afdelinger har gennemført de sædvanlige reklameudkørsler og med efterfølgende gode indtægter. Det er
en ”tung” opgave, men en der ikke kan undværes ifht. vores målsætning vedr. uafhængighed af VF indkomsten.
Stor ros til alle der er involveret omkring dette store arbejde.
Økonomi
Det har været endnu et år uden indtægter fra vores Festival, og vores Lilholt koncert, og det vil regnskabet
selvfølgeligt også bære præg af. Vi har tæret på vores egenkapital, men vores tidligere bestyrelser har udvist

rettidigt omhu (så mange tak for det), så vi har haft penge til vores primære drift, og stadigt lidt på kontoen. Vi
har besluttet at tage nogle store udgifter i regnskabsåret 2021 for at kunne præstere et væsentligt bedre
regnskab 2022 og fremover. Det er primært udgifter omkring vores motionscenter, hvor vi er kommet ud af
nogle dyre leasingaftaler, og vi er kommet af med vores dyre automat.
Der skal lyde en kæmpe tak til Tina Jensen og Yvonne Nielsen, for deres utrættelige arbejde med at håndtere
vores bilag (og mangel på disse
) og regnskab. Tina primært i motionscentret og Yvonne i hele FKO. I har
begge meddelt at I ønsker at stoppe ved aflæggelsen af dette regnskab, hvilket jeg skal beklage men
selvfølgeligt har fuld forståelse for. Vi har ansat Mette på en jobordning i motionscentret, til at varetage FKO’s
regnskab for fremtiden, så velkommen til Mette. Hun vil have sin placering i motionscentrets reception, og har
fået sin egne mailadgang. Torben Møller har sagt ja til at tage en tørn i forbindelse med de økonomiske
transaktioner.
Bestyrelsen
Jeg vil takke bestyrelsen for rigtig godt samarbejdet i dette 1. år som jeg har været formand. Vi har alle
forskellige kompetencer som supplerer hinanden, og der er fundet en rigtig god samarbejdsform.
Afdelingerne
Jeg har efter bedste evne, og tid, forsøgt at komme rundt til alle afdelinger og få en fornemmelse af hvad der
rør sig. Enkelte gange også som aktiv, men dog mest for at mærke hverdagen i afdelingerne. Jeg glæder mig
oprigtigt over hvor meget aktivitet og samvær at vi skaber sammen i FKO. Dette er meget unikt for vores
område.
For at kunne fokusere på de områder, og afdelinger der giver værdi for FKO, har vi valgt at lukke enkelte
aktiviteter ned. De drejer sig om mountainbike, gymnastik, badminton og fodboldgolf. Den sidste er dog ikke
helt afklaret endnu. Til gengæld har vi fået sat gang i E-sporten i Nykøbing i nogle fantastiske lokaler. Det er
hårdt arbejde at starte en afdeling op, men der er et stort potentiale set ud fra forhåndsinteressen. Nu skal vi
bare have styr på noget medlemsregistrering og organisering generelt. Tak til Torsten Esman, Jesper Ilsø og
Peder Jørgensen for at gøre dette tiltag muligt, og tak til Rune for at tage del i den organisatoriske opgave.
Fremtiden
Jeg ser nu frem til et år med masser af aktiviteter og arrangementer, både som en samlet forening og i de
enkelte afdelinger. Hvis alt går som det skal, så vil vi forventeligt få et godt økonomiske år for FKO, selv om
stigende priser udfordrer os, især Festivalen, samt få positioneret FKO endnu stærkere i lokalområdet.
Udover det ovennævnte så er der også gang i en proces omkring udvikling af området omkring Vig skole, hvor
arkitekt firmaet Keingart har udfærdiget et oplæg, som nu er blevet klart til at søge om fondsmidler.
Til sidst skal lyde en stor tak til:

Torben Møller for altid at være klar til sparring og en snak.
Jørgen Knudsen for vores samarbejde om formandskabet.
Rune for dit arbejde med holdsport, og med at holde vores hjemmeside opdateret. Niveauet er løftet
væsentligt.
VF’s bestyrelse, VF fonden og VF ejendomme for et godt samarbejde i en udfordret tid, samt de donationer
der gennem året er ydet.
Stor tak til samarbejdet med moderforeningerne, VIF, TFC og AGF. Speciel tak til TFC som har doneret et stort
beløb til brug for investering i nye cykler i Vig Motion.
Stor tak til kridtfolkene Ove Toft og Thorril
Tak til personalet i hallerne, kulturforvaltningen, og ikke at forglemme, alle vores meget velvillige sponsorer
der har bakket op om foreningen også i 2021.
En kæmpe tak til vores telthold under ledelse af Ove Toft og Tubi. Det er stort arbejde der ydes henover det
meste af året, som kun kan afføde stor respekt.
Stor tak og tillykke til Kjeld Hansen (80 år) som igen i år har ydet endnu utrættelig indsats. Han er stadigt
involveret i stort set alt hvad vi som fælles forening arrangerer.
Til sidst en lille reminder/husker, at en stor del af det være i en forening som FKO er at man skal stille med
frivillige til div. arrangementer. Dette gøres absolut i stor stil, men husk at vi skal ”uddanne/forme” nye
medlemmer til denne del, helt fra starten af deres virke. Dette er en investering i fremtiden, og som bliver
mere og mere vigtig. Husk ! Det er jer der er rollemodeller og kulturbærere.
3. aflæggelse af
orientering fra
udvalgene

Håndbold:

Beretning for håndboldudvalget 2021
Vi har i denne sæson, haft en næsten almindelig håndboldsæson - skønt ovenpå 2 hårde år med covid-19. Vi
har i 2021 haft 200 aktive medlemmer, næsten det sammen som sidste år. Dog står vores seniorhold for den
største stigning i denne sæson, dejligt at vi igen har 2 hold på både damer og herrer, stor ros til trænerne og
lederne omkring holdene og de gamle spillere for at tage godt imod de nye spillere. Vi har hold tilmeldt
turnering fra u11 til U 15 på pige siden, og på drenge siden U11 og u15, dog ikke u15 efter jul. Vores drenge
hold er kraftigt ramt af at fodboldtræning og e-sport træning ligger samme dag. Ærgerligt at vi ikke kan tilbyde
dem forskellige dage at træne på. Men det er selvfølgelig et puslespil der skal gå op, efter hvornår trænere og
alle omkring holdende kan. Vi kan desværre bare konstaterer at vi ikke kunne stille et u15 hold efter jul, og u11

drenge hver kamp skulle have hjælpe af pigerne for at kunne stille hold. Vi er også klar over at hvis vores tilbud
var godt nok, søgte de ikke de andre sportsgrene, men ærgerligt at vi i vores forening egentlig bliver
konkurrenter.
Lige nu er der ved at være afslutninger på de forskellige hold, fra de små til de store. Dejligt at vi i år har kunne
fejret det på normalvis, men alle til fællesspisning og kåring for U11 til u15 afdelingen. De små U4-9 havde
fælles afslutning med pizza og medaljer. Senioren havde en ordentlig fest med kåringen med deres
vandrepokaler. Vi har også efter 2 år fået hold træner/leder fest, dejligt at kunne samles også i dette
fællesskab.
Vi har lige ordnet beachbanen, så vi er klar til at gå i sandet. Det er altid dejligt, da det giver andre aspekter ved
håndbolden. Vi var 40 til dette arbejde i tirsdags.
Kæmpe ros til vores trænere, for at gøre det allerbedste de kan hver gang de møder op. Vi har i år endelig
lykkedes med en stor satsning, vi har fået et samarbejde i gang med Per Klarup, en kendt mand i
håndboldkredse. Hans opgave er at være med til at udvikle og inspirerer både vores trænere men også vores
spillere, vi glæder os enormt til samarbejdet med Per fremadrettet.
Vi har sammen med Lammefjorden arrangeret beach stævne. Store tak til alle de frivillige og forældre der
stillede op til dette.
Vi har lykkedes med 2 reklameuddelinger, tak til alle vores medlemmer for at deltage i dette, også stort tak til
fodbold afdelingen for altid at hjælpe os helt i hus, det antal i altid tager er med til at vi kan løse opgaven.
Sluttelig vil jeg gerne takke:
Tak til Rune for at have repræsenteret os i bestyrelsen, og den øvrige bestyrelse herunder Jørn for godt
samarbejde. Det er klare svar på spørgsmål.

Yvonne Nielsen, tak for dit kæmpe arbejde med vores regnskab, og mange gode snakke gennem sæsonen. Jeg
kommer til at savne samarbejdet med dig, dejligt at kunne få svar dag til dag - det skal jeg lige vænne mig til
kun er tirsdag og torsdag. Tak til vores sponsorerer! Fantastik at de stadig støtter os i denne sæson
I år har vi faktisk kåret et æresmedlem, Charlotte Grøndahl har valgt at stoppe hos os, vi har fejret Charlotte,
som hun selv ønskede det. Og sagt tak for rigtig rigtig mange år.
Til sidst vil jeg takke alle spillere og forældre for et godt samarbejde, stor tak til alle trænere og ledere samt
hele HU for deres store arbejde gennem hele sæsonen. Uden med ingen håndboldklub.
Fodbold:

Generalforsamling 2022 fodbold
Endnu et år er gået og heldigvis uden nedlukning pga. corona.
Senior har klaret sig godt.
1. holdet røg i serie 2 og på nuværende tidspunkt ligger de til at rykke op i serie 1.
2. holdet sluttede i sidste sæson i top 4 og har levet godt på den store U19 årgang som røg op sidste
sommer og ligger på nuværende tidspunkt suveræn nr. 1 med 9 points ned, så det ser godt ud.
U19 sluttede i efteråret som nr. 2 med samme points som nr. 1 og har desværre kun spillet en kamp her i
foråret, da de fleste hold trækker sig. Havde vi vidst det, havde vi lavet et ekstra seniorhold.
Men til sommer kommer der igen 10 op som senior, så vi forventer at have 3 seniorhold efter sommer.
Det var også året hvor vi sagde farvel til vores mangeårige træner Hans Muldvad og fik ny træner til nytår, Kim
Rasmussen.
Stor tak til Hans som dog stadig hjælper til i den ene og anden funktion.
Hans blev gjort til æresmedlem ved vores Jule-fiveaside 1. weekend i december, stort og velfortjent tillykke
med det.
En gammel tradition startede vi op igen hvor der mødte 54 op, både tidligere og nuværende spillere.
Seniorerne var inden sæsonstart i uge 11 på træningstur/lejr i Tyrkiet. En god tur hvor 33 var afsted, men vi skal
dog os i god tid at flere spillere kan deltage, hvis vi skal afsted igen for ellers giver turen ikke mening.
I ungdommen går det rigtig godt. Vi har hold i alle årgange.
Vi spiller 11 mands i U17, U16 og U14
8 mands i U14, U13, U12 og U11
Årgangene yngre deltager i de forskellige 5mands stævner og turneringer der er.

Resultat mæssigt går det godt. Vores U16 hold vandt rækken i efteråret.
Vi har aldrig i min tid haft så mange ungdomsspillere og mange kompetente trænere og ledere. Vi har også
startet pigehold op, hvor der i øjeblikket er 10-12 piger.
I efterårsferien var vi 60 spillere og ledere til Verona cup. Vi kørte hjemmefra i bus lørdag og kom hjem
fredagen efter.
En super hyggelig tur, hvor vi boede i hytter på en stor campingplads. Det er sådan en tur der giver rigtig meget
til det sociale også selvom busturen er lidt lang. U19 tabte semifinalen og røg i B finalen som de vandt.
U17 røg også i B finalen som de desværre tabte. Vores U16 gik hele vejen og vandt A finalen efter straffespark.
Med 3 finaler og 3 spillere der blev man of the match :
U19 Benjamin Preston
U17 Gustav Holst
U16 Lucas Jacobsen som tog 4 ud af 3 straffe, ja I hørte rigtigt, det var 4 for det ene blev dømt om.
En stor tak til lederne og spillere på denne tur, men også forældre for uden deres hjælp til arrangementer,
reklamekørsel ville det ikke kunne lade sig gøre.
Vi har afholdt trænerkursus i Vig.
Så har vi endelig fået kunstbanen som blev færdig i går og hvor vi holder indvielse søndag d. 29/5 kl. 13.30.
Så mangler vi bare et klubhus så vi rigtig kan få samlet klubben.
Kommende tiltag:
Sommerland drenge og pigecup, og nej, vi har ikke stjålet fra Nykøbing.
Fodboldskole i uge 26, hvor der allerede er tilmeldt 37 børn.
Tak til bestyrelsen, fodboldudvalget, kridtmand, trænere og ledere, hallen, kommunen, sponsorer, spillere og
forældre. Camilla fra håndbold og en særlig tak til Yvonne.
Kano/kajak:

Årsberetning for 2021 i FK Odsherred Kajak Klub
Året var endnu en gang påvirket af corona, der betød senere start på ro skolen og færre muligheder for aktiviteter, der
kunne tiltrække nye medlemmer. Til gengæld bød genåbningen på fine ro dage for klubbens medlemmer.
Byggeri.
Husene blev malet færdigt og fremstår i fineste stand. 2 nye borde/bænkesæt blev indkøbt og et gammelt sat fint i stand.
Førstehjælp

I april 2021 fik vi et førstehjælpskursus rette mod sejlads i små både, betalt af FK Odsherred. Vi lod tilbuddet være åbent
for alle og 14 medlemmer deltog og fik et kursusbevis. Det er godt at vide, at så mange i klubben har grundlæggende
viden i førstehjælp.
Kajakturer
Vi havde kun 1 flerdagstur. Den gik til Karrebæksminde. Resten af årets ture var dagture, flest i vores eget farvand.
Åbent hus
Vi har ikke afholdt åbent hus-arrangementer i 2021 pga. både corona og mangel på instruktører.
De elektroniske medier
Vi er glade for at arbejde med holdsport og bruger især kalenderdelen til at fortælle om arrangementer og tilmelding til
disse. Vi har også oprettet vores hjemmeside igennem systemet. Kajak.fkodsherred.dk
Flydebroen
Vi har brugt mange kræfter på at skaffe kapital til en ny flydebro. Vi fik i løbet af et halvt år samlet 136.000 kr. sammen.
(Budget er vedlagt). Broen blev leveret i ca. 1000 stykker og samlet af medlemmer i kajakklubben. Derefter blev den
næsten 50m2 store bro fragtet med kranvogn ned til Gundestrup, og vi padlede den gennem kanalen over til Kajakøen.
Her blev den forankret og ligger nu og pynter meget flot.
Instruktørmangel
Vi har for få instruktører i kajakklubben, og der bliver trukket alt for hårdt, på de få vi har. Så i maj 2022 afholder vi
instruktør1 kursus, og 5 er tilmeldte.
Svømmehallen
Det var en rigtig god sæson i Nykøbing Svømmehal. Morten tog sig af transport og opbevaring af kajakkerne. Ro skolen fik
desværre kun en elev. Men Peter og Morten afholder alligevel ro skolen. Til gengæld fik vi 4 nye roere ind i klubben, som
alle i forvejen havde IPP2, som er kravet for at være medlem i klubben.

Vi er pt 41 medlemmer.

Venlig hilsen
Kirsten Harthimmer

Boksning:
Beretning for afdelingens aktiviteter i perioden juni 2021 - april 2022
I første halvår af perioden har der været nødvendige udskiftninger i trænerstaben, i det bokseklubben har bevæget sig i
en retning af at være mere koncentreret om motionsboksning end traditionel boksning.
Vi fik i efteråret en henvendelse fra Kenn, en tidligere træner fra KBH, der har været med til at starte motionsboksehold
op fra bunden, både i KBH og på Bornholm. Han leverer en træning, der svarer til de ønsker og behov, der opleves i
øjeblikket fra vores lokalområde. Holdet har på 4 mdr. opnået 10 medlemmer.
Vi modtog i efteråret ligeledes en henvendelse fra Richard som træner Wing Tsun. Et spændende projekt, hvor vi som
bokseklub kan være med til at starte et nyt selvforsvarshold op i byen. Dog har det været svært at skaffe medlemmer da
kun 1 har meldt sig ind, men vi opgiver ikke ideén.
Onsdagsholdet v/ Mette har trænet både online og fysisk og forsætter dette fremover. Mette har tidligere deltaget i
kursus omkring Crossfit som hun har taget med sig videre for at udvikle sin træning. Holdet har 11 medlemmer. Mette
har startet holdet tilbage under nedlukninger og har med imponerende indsats formået at holde udøvernes interesse for
den type træning.
Fredagsholdet v/ Jette og Jørgen har ligeledes forsat deres træning som hidtil. Holdet har 17 medlemmer. Fredagsholdet
har afholdt deres årlige fællesspisning sidst i april.
Ungeholdet har holdt deres aktiviteter i klubben i hele perioden og trænerne Kim og Thomas leverer en spændende og
motiverende træning for de unge. Deres indsats gør at ungeholdet kan fungere og de unge fastholder en god tilværelse
med at få rørt sig. Holdet har 12 medlemmer og forsat løbende interesse.
Ældresagen har forsat deres aktiviteter i klubbens lokaler og dette samarbejde forsætter som hidtil.
Økonomien i klubben er sund og kan i resultatet for 2021 præstere et mindre overskud på 5000 kr.
I oktober modtog vi en jubilæumsdonation fra Lions Odsherred på 10.000 kr. til brug for nye boksesække.
Klubben orienterer løbende medlemmerne om nyheder via Facebook og gennem holdsport. Det seneste halve år er der
lagt et stort arbejde fra min side (Daniel Allerup) for at få styr på medlemmerne i holdsport. Derfor har der været stor
tilgang af medlemmer, men dette skal ses i lyset af, at de ikke før var registeret. På denne måde sikrer vi også en nem og
kontinuerlig opkrævning af kontingent.
Generelt for alle hold opleves et stabilt fremmøde og trænerne gør, hver især, en kæmpe indsats for at levere en
kvalificeret, spændende og motiverende træning. Det er en sand fornøjelse at være blevet en del af dette.
Stor ros og tak til trænerne for deres indsats og særligt en stor tak til Jørgen Knudsen (som læser denne beretning op i mit
fravær) for hans forsatte, frivillige engagement i klubben til trods for hans andre gøremål i foreningen.
Daniel Allerup
Floor-ball:
Beretning for afdelingens aktiviteter i perioden juni 2021 - april 2022
Der er styr på økonomien. Kontingentindtægter i perioden kr. 10.000 og tilsvarende udgifter for kr. 10.000.

Der er indkøbt 25 spilletrøjer. Disse har været benyttet de 3 gange holdet har deltaget i motionsturneringer. Ved alle
stævnerne er der opnået flotte sportslige resultater og udvist fairplay og godt humør.
Floorball har fornyelig modtaget økonomisk støtte på kr. 16.000 fra DIF/DGI udviklingspulje til indkøb af kampgodkendt
bande. Dette er ikke helt nok, så der skal findes yderligere finansiering de kommende måneder.
Der er søgt og godkendt haltider med start efter sommerferien. Torsdag fra kl. 18.30 – 21.00. Tiden torsdag er på plads i
et godt samarbejde med håndboldafdelingen og Preben.
Til torsdagstræningen er der altid flot fremmøde. Det vil sige mellem 16 og 23 spillere. Der bliver gået til den. Det er sjovt
og der er altid en god stemning under og efter træningen. Efter træningen er der som hovedregel kage og øl/sodavand.
Opslag omkring træning / aktiviteter foregår på Facebook / FK Odsherred floorball, gruppe med 112 medlemmer.
Der er omkring 30 medlemmer i afdelingen. Kontingentet for et halvår er fortsat 200 kr.
Tina Jensen yder forsat en stor hjælp omkring Holdsport. Tak for det. Det er en kæmpe hjælp.
Der er afholdt julefrokost og påskefrokost. Der er ikke referat eller billeder fra disse aktiviteter.
Det er en fornøjelse at have med floorballtruppen at gøre. Glade mennesker der alle bidrager til fællesskabet.
Jørgen Knudsen
Vig motion:
Beretning fra Vig motionscenter 2021/22:
Grundet situationen omkring Covid 19 startede FK Odsherreds bestyrelse en proces der skulle reducere foreningens faste
omkostninger, herunder Vig motion, således at vi på sigt bliver mere uafhængige af indtægterne fra Vig festivalen.
Vig motion har været særdeles hårdt påvirket af Covid 19. Gentagne nedlukninger og vigende indtægter har sat
økonomien under hårdt pres.
Det har været nødvendigt at opsige vores mangeårige centerleder Susanne. Vi har derudover sagt farvel til Christina der
har valgt at opsige sin stilling i Vig motion samt Carina der har fået nye jobmæssige og personlige udviklingsmuligheder.
Vig motion takker for et godt samarbejde gennem mange år og ønsker det bedste for fremtiden.
I perioden efter er der kommet nye kræfter til. Jessie som er Vig motions faste medarbejder samt Mette der er bogholder
både for Vig motion og FK Odsherreds øvrige afdelinger. Hanne er ansat som rengøringsmedarbejder.
Vig motion har nu tilknyttet omkring 20 frivillige til bemanding af receptionen. I samarbejde med DGI er der afholdt
internt uddannelse hvor 4 frivillige har gennemført Fitnessvejleder uddannelsen. Nyt internt uddannelsesforløb i maj
måned med deltagelse af vore samarbejdspartnere i Herrestrup og Borren motion i Højby.
Vores mangeårige og stabile fleksjobber Annizette har sammen med de frivillige løftet en kæmpe opgave med at dække
frivillige vagter i receptionen igennem en turbulent periode, men samtidig formået at bevare det gode humor og høj
moral. Tak for det.
Vig motions leasingsaftale er indfriet og afsluttet. Dermed er de faste omkostninger til løn og leasingaftale reduceret
væsentligt fremadrettet.

Det viste sig at centerets cykler krævede omfattende vedligeholdelse. Vi valgte at sælge cyklerne og det lykkedes at
skaffe finansiering til kontant køb af 21 stk. nye body-bike smart +.
Efter vores tættere samarbejde med DGI har Vig motion afholdt Fitness-Try Day (åbent hus) den 6. marts. Her var det
muligt at komme og prøve fitness og holdtræning. Vi opnåede god presseomtale og et fornuftigt salg på dagen.
Vig motions aktivitetsudvalg er bindeled til FKO-bestyrelse og ansvarlig for Vig motions drift og fremtidige udvikling.
En af mange opgaver som udvalget (og frivillige kræfter) har arbejdet med er bla. at forenkle og forny kontingenter og
medlemskategorierne. Denne nye struktur trådte i kraft den 9. april 2022. I den forbindelse afholdt VM fælles
morgenmad, som var pænt besøgt med god stemning og god dialog med vores medlemmer. Arrangementet gentages
efter sommerferien.
Fremover vil der være tre medlemskategorier:
•
Fitness
(kr. 249 mdr.)
•
Fitness & Hold
(kr. 299 mdr.)
•
Fitness & Hold for +60 år og studerende
(kr. 199 mdr.)
Priser for medlemmer af FK Odsherreds øvrige afdelinger.
Fitness kr. 149. mdr.
Fitness og holdtræning kr. 199 mdr.
En anden stor opgave i udvalget har været at få opgraderet frivægtområdet. Der er lagt 50 m2 gummigulv og indkøbt et
Olympic Half Rack fra Technogym. Så er der efter store ønsker fra vores medlemmer, genetableret og indrette et
hyggeligt cafe-område med sofagruppe og cafébord med stole.
FK Odsherreds bestyrelse ønsker et foreningsdrevet motionscenter med fokus på fitness- og holdtræning og et
økonomisk bæredygtigt center med en tydelig foreningsprofil. Centeret er bemandet i samtlige åbningstider, hvilket gør
centeret til et naturligt samlingspunkt for motion og socialt samvær for lokalbefolkningen i Vig og omegn og ikke mindst
for vores mange sommerhusgæster.
Vig motion har pt. 565 betalende medlemmer og målet er mindst 650 medlemmer ved årets udgang.
De fire første måneder viser et mindre økonomisk overskud. Der vil forsat være fokus på stram økonomistyring, så
budgettet overholdes. Der er ved at falde en god ro på dagligdagen i VM, men der er stadig masser af opgaver, der skal
arbejdes videre med.
Aktivitetsudvalget har besluttet, at det nuværende cardio-rum på 1. sal skal indrettes til ”bløde” hold. Med ”bløde” hold
menes yoga, pilates og bold/ryg. Det medfører, at den store TRX-bro og de 4 gule skillrow romaskiner sættes til salg.
Jessie forbereder efterårets holdplan med nye tilbud om yoga, pilates og måske Jump Fitness på små trampoliner. Vi
stræber også efter, at der hver dag udbydes hold i bike-salen.
Bike-event for SMIL-fonden lørdag den 22. oktober kl. 9-15 er der planlagt en 6 timers bike event, hvor Vig Motion samler
penge ind til SMIL-fonden. SMIL- fonden laver aktiviteter for alvorligt syge børn, som er indlagt på hospitaler. Jan og
Jaimy lægger en stor arbejdsindsats i bike-event. Tak for det.

Vi forbereder en 3-årig samarbejdsaftale med DGI/ Bevæg dig for livet fitness. Aftalen skal sikre en forsat stabil drift og
udvikling af Vig Motion gennem områder som medlemsvækst, kompetenceudvikling af medarbejdere, instruktører og
frivillige, samt bedre udnyttelse af faciliteter og ressourcer.
Vores samarbejde med projekt Aktive fællesskaber og Odsherred kommunes sundhedscenter omkring uddannelse og
træning af borgere med diabetes 2 tager form. De første borgere starter træningen i Vig motion midt i maj 2022.
Der har været og er forsat et godt samarbejde med Preben og hallens øvrige personale. Vi sælger billetter for
svømmehallen og udleverer bolde mm. når hallen har åbent for private i ferier.
Der skal drøftes evt. ubemandede åbningstider i weekenden fra kl. 12-20.
Rigtig mange mennesker har det sidste års tid været involveret i reorganiseringen og udviklingen af Vig motion.
Medlemmer, frivillige, instruktører, personale, aktivitetsudvalget, FKO-bestyrelsen og eksterne samarbejdspartnere og
Jørgen K (næstformand FKO) har fungeret som frivillig daglig leder. En kæmpe tak til alle der har bidraget i processen med
at bringe Vig motion tilbage på sporet. Tak.
4. fremlæggelse
og
godkendelse af
foreningens
regnskab

Regnskabet bliver gennemgået af Yvonne Nielsen. Ingen forbehold for regnskabet.
Kommentar til:
post(28) automater afviklet
post(32) Lars Lilholt
post(36) Ekstraordinære poster (hensættelse til kunstbanen)
God gennemgang af regnskabet. Regnskabet er godkendt.
5. fremlæggelse
Yvonne gennemgår budgettet.
af
JH tilknytter en kommentar : VM-budget ender med et overskud det kommende år.
arbejdsopgaver
E-sport er en udfordring – måske en fremtidig udgiftspost
Arrangementer giver forhåbentlig et bedre resultat modsat tidligere år.
Hver afd. skal gerne gå i 0
Ungdommen er foreningens primære fokuspunkt.
Håndbold skal huske at bede om hjælp – foreningen vil meget gerne bidrage/hjælpe til fremtidige ture/arrangementer.
Honorering af bestyrelsen – det er formalt godkendt.
Kommende opgaver:
Forsikringer: Foreningens forsikringer skal grundigt gennembearbejdes.
Økonomi: der skal arbejdes på en stram styring af økonomien for at overholde budgetterne.
Haldrift: en evt. overtagelse af haldrift er med tiden blevet en anderledes opgave som genovervejes nøje.
Der er nye tanker omk. anvendelse af hallen og området. Hallen og VM kunne evt. arbejde tættere sammen. Vig

6. behandling af
indkomne
forslag
7. valg af
bestyrelse

Festivalen har nogle tanker omk. et evt. hovedsæde/kulturhus eller samlingssted i hallen.
Møder omk. dette starter op i august 2022.
Arrangementer: - J-dag/koncert
- Vig festival
- Lars Lilholt
- Ny forening omk. kunstbanen og driften af denne.
- Evt. nyt eller midlertidigt klubhus.
Ingen indkomne forslag.

På valg : Maria Jacobsen
Jørgen Knudsen
Michael Aaquist
Maibrit Leth

ønsker ikke genvalg
ønsker genvalg
ønsker genvalg
ønsker ikke genvalg

Henriette er indstillet og valgt til kasser
Henrik Beckwith er indstillet og valgt til bestyrelsesmedlem
8. valg af
suppleanter
9. valg af
revisorer
10. evt.

Suppleant : Ursula Søborg
Suppleanten forventes at deltage i foreningens bestyrelsesarbejdet.
Revisorgården ønsker genvalg og er valgt.

Kommentar fra VF formand: VF ønsker og håber på et fortsat godt samarbejde med foreningen.
Indstilling til sportslegat inden d. 1. juli – opfordring til at være nysgerrig på et godt emne.

