FK Odsherred

Forretningsudvalget

Referat fra møde i forretningsudvalget mandag d. 8. august 2016 kl. 19.00 i klublokalet i hallen i Vig.

Tilstede.:
Torben Møller.
Pia Sanggard.
Lone Nielsen.
Afbud fra Ole Larsen og Henrik Søborg.

Torben havde inviteret til en rundvisning af den nye hal, som nu er færdig og klar til indvielse, hvilket
var en positiv oplevelse.

Dagsorden.
Pkt..


Godkendelse af referat fra 8. juni 2016, og dagens dagsorden.
Godkendelse af referat blev udsat til næste møde idet Ole og Henrik var fraværende.
Dagens dagsorden blev godkendt.



Økonomi.
Økonomien blev drøftet ganske kort, og tages op på næste møde.
På næste møde bliver kommende budget taget op, da tallene fra Vig Festivalen vil være mere
kendte.



Orientering/drøftelse af udfordringer i og omkring vores nye hal.

Vig Motion fremadrettet, bemanding m.v.
Disse to punkter blev drøftet under et, og Torben orienterede om hvor positivt den nye hal og
motionscenteret er blevet modtaget. Motionscenteret blev indviet i lørdags d. 6. august
og der er allerede nu mange nye tilmeldte medlemmer.
Der følger også en del udfordringer med i forbindelse med afklaring af rengøring, rengøring
lørdag og søndag. Diverse info i hallen omkring åbningstider, opslag m.v.
Der er indgået driftsaftale med Carlsberg drikkevarer, og de har leveret automaten i cafeen.
Sandwich m.v. kan bestilles i cafeen.
Håndbold er i gang med indkøb af rekvisitter.
Halfordelingstiderne er fordelt og accepteret.
Der forventes et godt samarbejde brugerne indbyrdes i den nye hal, FKO er den største bruger
og vi er åbne overfor det bedste samarbejde, og ser hvordan det hele kommer til at forløbe.

5. Ting der rører sig i foreningen, herunder de enkelte udvalg, punkter fra sidste møde.
Håndbold, Lone: Der er træner/ledermøde tirsdag d. 16. august, og sæsonen begynder
torsdag d. 18. august.
Træningstider er på plads.
Det er Rikke Sørensen der fremover står for HRØ/tilmeldinger og turneringsplan.
Vig motion: det kører fint. Der er brugt nogle midler til maskiner, cykler m.v. til den nye hal
samt
IT og telefon som der ikke rigtig var taget højde for.
Cafeens regnskab kører p.t. hos os, men skal på sigt over i OKI regi, men det er ikke noget
problem, da det kører særskilt.
Mange frivillige har hjulpet med flytningen fra Møllevej til Ravnsbjergvej, og de har gjort et
kæmpe stykke arbejde.
Det handler om at få kunder i butikken.
Fodbold, Torben: Talentprojektet er lagt i ”mølposen”.

Ungdom: Det ser rimeligt fornuftigt ud, men der er lidt kurre på tråden ind imellem. Men
generelt kører det ok.
Seniorer: Det kører fornuftigt. Træneren på 2. holdet er taget til Tuse, men der er tiltrådt en
ny.
1.holdstruppen: Der er sket lidt udskiftning, men det ser fornuftigt ud og de starter kamp i
Nyk. F. d. 13. august og 1. hjemmekamp d. 21. august.
Løberne. Intet nyt p.t.
Bokserne, Torben: Det kører fint. De vil meget gerne i dialog med skolerne. Der arbejdes
med at udvide ældreområdet med ½ ugentlig dag mere. De har et flot samspil med
ældreområdet.
De har istandsat lokalerne, som er blevet meget flotte.
Der er tanker fremme om floorball m.v. også for psykisk sårbare.
Herrestrup, fitnesscenter: Hvordan kan/skal det startes op? Det udsættes og afventer et
oplæg fra Henrik.
Brandkrav til tøjkasser: Der må ikke opbevares tøj i trækasser i forbindelse med hallen. Der
er en pulje hvor der kan søges midler til nye skabe/kasser.
Gymnastik: De begynder sæsonen nu.

6. Udvikling af betalingsmodulet – hvor langt er vi kommet?
Det er færdigt og klart til at blive prøvekørt om 2 uger..

7. Evaluering af festivalen og Lars Lilholtkoncerten.
Der blev solgt godt 2000 billetter ved indgangen og 130 på døren.
Der var nogle problemer med lyden i første del af koncerten
Der skal nok nogle flere frivillige vagter ved nogle af sommerhusvejene.
Det undersøges med en scanner til stregkoderne.
I 2017 bliver det fredag d. 28. juli.
Torben sender den endelige opgørelse over solgte billetter til Lone.

8. Åbent punkt for tilføjelser.
Pia har fået en henvendelse omkring integration af børn fra flygtningefamilier, der skal
være her i 3 år. Det kan være indenfor håndbold, fodbold, svømning og boksning.
Torben svarer på henvendelsen.
Vig Festival: Et stort ønske er en ekstra højre hånd på camp New York med 2 rene nye hold.
Det må tages op i FKO regi.

9. Nyt FOU møde? Herunder nyhedsbrev.
Næste møde bliver onsdag d. 31. august i mødelokalet i den nye hal i Vig.
Torben skriver nyhedsbrev.

10. Eventuelt
Intet under eventuelt.

Ref.: Lone 10.08.16.
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