FK Odsherred

Forretningsudvalget

Referat fra møde i forretningsudvalget onsdag d. 8. juni 2016 l 19.00 i Herrestrup.
Tilstede:
Torben Møller.
Henrik Søborg
Ole Larsen
Lone Nielsen
Afbud fra Pia Sanggaard.

Dagsorden.

Pkt.:


Godkendelse af referat fra 11.4.2016 og dagens dagsorden.
Referatet fra nødet d. 11. april 2016 blev godkendt.
Dagens dagsorden blev godkendt.



Økonomi.
Da Pia var fraværende fremlagde Torben økonomien. Alle tal er sendt ud, og det ser fornuftigt
ud. Der er lidt mangler omkring kontingentindbetalinger samt lidt sponsoraftaler, men det
arbejdes der på.
Motionscenteret går fint og fornuftigt. De er rigtig gode til at spare.
Vig Festivalen: P.t. er salget på samme niveau som 2013.
Drøftelse omkring festivalen generelt, camping m.v.



Vores kommende nye hal, og de ting der er udfordringer med. (drift, indkøb materiel m.v.)

Endnu en brand, den tredje, den 22. maj som var påsat, har fundet sted i hallen i Vig. Det ser
ud til at tidsplanen alligevel overholdes med indvielse d. 30. juni, da skaderne ikke var så
slemme som frygtet. Indkøb og klargøring er ved at være på plads.

Drift af cafeen: Cafeen vil fremover blive betjent af OKI med en fast medarbejder, samt
personer fra de 3 foreninger, FKO, gymnastik og svømning. Overskuddet derfra vil blive
investeret i cafeen til de ting der måtte mangle.
Levering af varer til cafeen kunne eventuelt aftales med Super Brugsen i Vig, Forsamlingshuset
eller Vig Bio?
Regnskabet for bygning af den nye hal har holdt indtil branden.



Vig Motion fremadrettet, bemanding, indkøb m.m.
Maskinerne ( ca. 1 million kr.) i det nye motionscenter vil blive leaset. Alt det gamle materiel
bliver flyttet med i den nye hal.
Forslag om, at overskydende rekvisitter kunne anvendes til et minifitnesscenter i Herrestrup,
hvor skolen nedlægges. Der er en del ældre mennesker i Herrestrup der kunne få gavn at det.
Vig Motion skal markedsføres noget mere hvis medlemstallet skal stige fra 800 til det
dobbelte.



Ting der rører sig i foreningen, herunder de enkelte udvalg, punkter fra sidste møde. Henriks
fremsendte forslag.
Fodbold v/ Ole: 1. hold i fodbold rykkede ikke op, men et par andre hold står til oprykning.
Ungdomshold: Der er været lidt problemer omkring tøj.
Klintsøgård: Der har ikke været så megen samtræning (U17) her i foråret, hvor efterskolen
måske også har travlt med eksamen m.v. Der har været et fint samarbejde.
01 drenge ligger i de bedste rækker.
Talentprojektet: Sparekassen trækker sig, og Nykøbing NIF har trukket sig, selv om det har
været en succes med drengene.

Håndbold v/ Henrik og Lone: Der er ansat trænere til næste sæson, hvor nogle af dem spiller i
sommer, så trænere og spillere lærer hinanden at kende.
Der er gang i mange ting indenfor håndbold, og der gøres et stort stykke arbejde.

Kajak: Kajakfolkene indvier deres nye hus d. 22. juni.

Bokserne: De har fået 2 danmarksmestre. De har ansat lidt flere trænere.
Deres lokaler er blevet malet, og det ser rigtig fint ud.
Der kører rigtig godt.

Løberne: Det går rigtig fint med en nye formand, der er styr på det. De stiller op i triatlon.
Der er ca. 300 medlemmer.

Badminton: De spiller på liver løs.

Skydebane i Herrestrup: Der er forespørgsel om at benytte skydebanerne under skolen i
Herrestrup. Et nyt udvalg, som meget gerne rent administrativt, vil ligge i FKO regi engang i
2017/18.
Forretningsudvalget accepterer at stå for administrationen, alle funktioner ved sporten og det
lovmæssige skal de selv klare.



Udvikling af betalingsmodulet – hvor langt er vi kommet?
Henrik og Lisa har i samarbejde fundet frem til det resultat der passer til vores forening, og det
bliver færdigt til gennemsyn midt i juli.
Forespørgsel om der kan lægges en velkomst/foreningsfolder på hjemmesiden for f.eks.
håndbold, og det kan der sagtens ved et link.



Åbent punkt for tilføjelser.

Foreningens telt, som udlejes 18 – 20 gange på et år, er nu blevet certiviseret og det gælder
indtil 2025 med en størrelse der går til 24 x 3 meter.
Priserne for leje af teltet ændres en smule, og det bliver lagt på hjemmesiden, at man kan leje
et telt efter henvendelse til Torben eller ”Tubi”.
”Sportsafdelingen” på Grevinge Centralskole. Det er lidt af en udfordring idet brandtilsynet
stiller nogle krav som skal løses. Huset er fra 1992, og der er nogle ting der skal ændres bl.a.
skal der udskiftes nogle døre som ikke må være af træ m.v.



Nyt FOU møde? Herunder nyhedsbrev.
Næste møde bliver mandag d. 8. august 2016 kl. 18.00 i Herrestrup.
Henrik skriver nyhedsbrev.



Eventuelt.
Intet under eventuelt.

Ref.: Lone
10. 06. 2016

