FK Odsherred

Forretningsudvalget.

Referat fra møde i forretningsudvalget mandag d. 23. november 2015 kl. 20.00 i Herrestrup.

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

Dagsorden:
Pkt.:
1. Godkendelse af referat fra 26. 10 2015 og dagens dagsorden.
Referatet fra mødet d. 20.10.2015 blev godkendt.
Dagens dagsorden blev godkendt.
2. Økonomi og budget 2016.
Økonomi og budget afventer til næste møde, når Pia Sanggaard er kommet fra ferie.
Da der generelt bliver færre medlemmer/spillere i fodbold og håndbold må vi fremadrettet
overveje samarbejde med nogle af vores naboklubber.
3. Ting der rører sig i foreningen, herunder de enkelte udvalg og punkter fra sidste møde.
Bokserne V. Jørgen Knudsen: Det går godt over hele linjen. Der er gang i den alle hverdage
med de unge, med Røde Kors og de utilpassede unge samt ældresagen. Ligeledes er der
kommet medlemmer fra Ulstrup skole og UTA, samt nogle nye trænere.
Der ønskes en boksering som kan flyttes med rundt i de forskellige haller i vort område.
Torben Møller:
Fodbold. Der har været lidt røre i fodbold omkring trænersituationer, men det er nu på
plads.
Fodbold ungdom fungerer fint.
Kajak. Kajak er godt i gang med at bygge, og det går fint. Forsikring på byggeriet er ok.
Vig Motion: Det kører fint. De har modtaget kr. 40.000 fra forsikringsfonden, HF Forsikring.
Det kører godt og de glæder sig til at komme i den nye hal.
Henrik Søborg:
Gymnastik: Linette er vildt god i motionscenteret, og alle er meget glade for det.
Badminton: Badminton kører som det skal.
Håndbold v. Lone: Den sportsansvarlige Martin Lindkvist Christiansen stopper pr. 31. dec.
Så skal de i gang med at tale med trænere til næste sæson.
Torben taler med Lisa om omkontering af de unge dobbeltmedlemmer der figurerer i
fodbold og håndbold.
Lone er i gang med aftaler om nye håndklæder til konfirmationsgaver.

4. Kommende arrangementer.
Der er udsendt invitationer til alle afdelinger vedr. nytårskur lørdag d. 9. januar 2016 og
hjælperfesten lørdag d. 6. februar 2016. De forskellige afdelinger formidler selv kontakten
videre til medlemmer og hjælpere.
5. Bestyrelsesmøde og julefrokost 19. 12. 15.
Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde lørdag d. 19. dec. Kl.12.00 – 14.00.
Henrik vil præsentere et nyt betalingssystem til mødet.
Torben sender indkaldelse rundt og Henrik bestiller frokost.
6. Beslutning omkring udbetaling af honorar.
Honorar for forretningsudvalg og bestyrelse blev tilrettet efter gældende regler.
7. Oplæg til årets hjælperpris (fremsendes senere)
Torben har fremsendt oplægget. Vi ser hver især på det og melder tilbage til Torben.
8. Økonomi i forbindelse med flytning af motionscentret.
Det vil komme til at koste nogle penge at flytte motionscenteret til den nye hal i Vig, idet
der også vil være nogle nyanskaffelser og udskiftninger af maskiner.
Det foreslås, at de kan låne et beløb af FKO og afdrage det over 5 år.
Overvejelse over, hvad det vil koste at bibeholde barakken ved hallen i Vig?
9. Åbent punkt for tilføjelser.
Intet under punkt 10.
10. Nyt FOU møde? Nyhedsbrev/julebrev?
Næste møde i forretningsudvalget bliver tirsdag d. 5, januar 2016.
Pia og Torben sender oplæg vedr. budget, som vi kan kommentere på.
Torben sender et julebrev ud. Fremover vil vi gerne have nogle succeshistorier med i
nyhedsbrevene, dem er der efterhånden nogle stykker af, vi hører bare ikke rigtigt om
dem!
11. Eventuelt.
Der er ret mange der er inde og se på vores hjemmeside.
Henrik er i gang med et simpelt system, som alle kan finde ud af.
Ref.: Lone 24.11.2015

