FK Odsherred

Bestyrelse

Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup.
Tilstede:
Torben Møller
Brian V. Madsen
Linette S. Mortensen
Kirsten Harthimmer
Jørgen Knudsen
Henrik Søborg
Anders Larsen
Pia Sanggaard
Henrik Kjær
Ove Toft
Allan Malcho
Afbud fra: Ole Larsen, Henrik ”Småtte” Pedersen og Maria Hellmann.
Torben bød velkommen til mødet, og der var en præsentationsrunde, idet der var nye medlemmer
af bestyrelsen samt nogle suppleanter.
Dagsorden:
Pkt.:
1. Godkendelse af dagsordenen, og referat fra sidste møde.
Henrik Kjær fik tilføjet et punkt under pkt. 6. Dialog vedr. regnskab og bilag.
Dagens dagsorden blev derefter godkendt.
Referatet fra mødet d. 11. januar 2014 blev godkendt og underskrevet af de, der også var
tilstede på mødet d. 11. januar 2014.
2. Økonomien 2014, og budget 2015.
2014 har været et fornuftigt år, med en fantastisk Vig Festival. Regnskabet for 14 ser rigtigt
fornuftigt ud. Når forretningsudvalget holder møde d. 2. februar vil der kun mangle nogle
efterposteringer bl.a. vedr. Lillholtkoncerten, og derefter vil Torben og Pia gennemgå det
med en tættekam, og det bliver det sendt til Revisorgården midt i Februar.
Husk, når regnskabet kommer ud til bestyrelsen, at tjekke op på kontospecifikationerne, og
give besked til Pia, hvis der er ændringer/justeringer, og ring hvis der er noget man er i tvivl
om.
”Brandpengene” fra Vighallen står i status og vil forhåbentlig blive aktiveret i 2016.
Udvalgene har været rigtig gode til at overholde budgetterne.
Det er vigtigt, at vi som forening gør så meget for de unge mennesker som muligt, men det
er også vigtigt, at gøre noget for de ældre. Det er også vigtigt at være repræsenterede i de
politiske organisationer, f.eks. er Henrik Søborg med i Folkeoplysningsudvalget, hvor det er
lykkedes at få nogle kompetencer tilbage(udviklingspuljen), og så kan vi glæde os over, at
der rent politisk er kommet en god udvikling for foreningerne i Odsherred.

Budget 2015: Oplægget til budget 2015 er mailet ud. Der er afholdt budgetmøder med de
fleste udvalg. Det har været en god proces, og det er gået meget nemmere denne gang.
Bundlinjen viser et overskud på kr. 10.000,-. Fodbold senior koster en del, men det koster
at have hold i sjællandsserien.
Vig Motion. Det er sidste år med gæld til Vigfonden.
Vi har en sund økonomi i FKO, men går det galt med Vigfestivalen, kommer vi til at passe
organisationen til.
Den samlede bestyrelse tog budgettet til efterretning.
3. Aktuelle ting der rører sig i foreningen, herunder de enkelte aktiviteter kort.
Håndbold v/ Brian V. Madsen: Det går godt. Der har været god medlemstilgang hos U10
og 14 drenge. Der er gang i noget strategi ” Knæk kurven”, som der arbejdes en del med og
der er arbejdsopgaver, der bliver lagt udenfor bestyrelsen bl.a. fordeling af ressourcer.
D. 17. februar vil der blive et møde med repræsentanter fra HRØ der vil fortælle om at
skaffe kræfter til frivilligt arbejde.
Lige nu træder det elektroniske holdkort i kraft og alle trænere og holdledere er
velinformerede om det.
Man er i gang med at ansætte trænere til næste sæson, der mangler lige nu 3 stk., men ser
fortrøstningsfuldt på det.
Gymnastik v/ Linette S. Mortensen: Der er 14 medlemmer og 11-14 hver gang til træning.
Bordtennis er nedlagt, det har været svært at overskue i forbindelse med den nye
skolereform.
Linette er ved at uddanne sig til danseinstruktør.
Der er nogle ønsker vedr. rekvisitter. Det tages op i forretningsudvalget.
Vig Motion v/ Anders Larsen: Det går altid godt i Vig Motion i Januar – februar.
Åbningstiden er blevet udvidet, og der er lavet nogle ekstra hold onsdag og lørdag. Der er
ca. 500 medlemmer. Der er nogle efterdønningerne efter lukningerne i Asnæs og
Nykøbing. Medlemmerne er glade for atmosfæren og det sociale i Vig Motion.
Der har været undersøgelse om nøglekode til ca. kr. 100.000,-, men det var mange penge
og ikke sikkerhed for, at det kumme flytte med i den nybyggede hal.
Der er en del udstyr der skal med i den nye hal, men det vil være rart, hvis der er mulighed
for nye indkøb til bl.a. spinning. Meget udstyr er 10 år gammelt, men det afventer og
pengene gemmes til den nye hal.
Løberne v/ Henrik Kjær. Der er 281 medlemmer i løbeklubben. Der er uddannet nye
løbeinstruktører. Der er nye sponsorer til bannere kr. 25.000,- og de giver kr. 1.500,- pr.
banner.
Der har været mange til forskellige løb. Lissie på 73 år deltog i sit første maratonløb og der
er vundet guld og sølv ved U20.
I Sandflugtsløbet deltog 480 deltagere, lidt færre end sidste år, men det var voldsomt
regnvejr.
Løberne var medarrangører ved Odsherredstafetten sammen med Asnæs og kommunen.
Det var i stedet for DHL stafetten, og de skal også være medarrangører i 2015.

De er lige nu i gang med en organisationsplan, og har valgaften førstkommende onsdag.
Så er de i et DGI projekt omkring ungdomshold. Løb og yoga kommer i regionalradioen
tidligt mandag morgen, og der vil være Biatlon i samarbejde med Nykøbing Skytteforening
lørdag d. 24. januar.
Arrangementsudvalget v/ Ove Toft: Koncerten med Lillholt giver overskud. De sidste par år
har man købt sig til hjælp til at rejse scenen, 10 personer. Hvis vi inden for egne rækker
havde nogle friske unge mennesker, kan vi spare de 8 – 10.000 kr. men det er en stor
udfordring, for det skal være helt ok.
Lillholtkoncerten er den 24. juli i år, og vi må erkende det er en koncert for de lidt ældre.
Det ville være rart hvis vi kan finde på noget for mellemgruppen?
Hjælper/medlemsfest: Der vil blive afholdt fest d. 6. juni, men der kommer mere ud til
udvalgene i begyndelsen af februar.
Vigfestivalen: Der opfordres til at så mange som muligt deltager som hjælpere i 2015, jo
flere teams vi kan bemande, jo mere overskud.
Bokseklubben v/ Jørgen Knudsen: Der er god balance mellem indtægter og udgifter. Fra 1.
maj gives lokaletilskud på kr. 45.000,- i 2015 og kr. 75.000 i 2016.
Der er ca. 20 til træning mandag onsdag og torsdag.
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 9.00 – 12.00 låner ældresagen lokalerne idet de er blevet
hjemløse, og det er rigtig positivt at de kommer i lokalerne.
Der har været besøg fra Grundtvigsskolen og Højby skole med 7 lærere og 90 elever, og det
var rigtig godt.
Så er der lavet en partnerskabsaftale med Nordskolen om boksetræning.
Der er stadig ”kun” fire voksne der driver klubben, men der er ro på, og der er en god
arbejdsfordeling. Det er stadig sårbart, og en udfordring for de fire der står for det, og der
er ikke den store forældreopbakning. Bokseklubben er den afdeling, hvor der er den
største udfordring, socialt set.
I forbindelse med ældresagen er der mange ressourcestærke ældre mennesker, så der er
måske nogle i den gruppe, men kan få glæde af.
Om ikke så længe må vi påregne integration af uledsagede børn og unge fra andre lande.
Jørgen rettede en stor tak til Torben og Ole.
I kommunen er der nedsat et udvalg for socialt udsatte unge, og det udvalg er Jørgen
kommet med i.
Kajak V/ Kirsten Harthimmer: Der er ved at komme et formandsskift, idet Nina trækker
sig som formand, og der er nu en TROIKA, der er ved at danne en ledelse for kajak, og de
skal have deres første møde her i januar. Det bliver 3 i bestyrelsen samt nogle tovholdere,
det bliver uddelegeret, og programmet bliver lagt.
Lige nu er det svømmehal og roskole 1. april og udendørs 1. maj. Der er fridykkerkursus i
marts måned.
Der har været oversvømmelse i forbindelse med den sidste storm.
Badminton V/ Allan Malcho: Allan er ny formand efter Søren Riisager, der er flyttet til
Jylland. Der spilles badminton i Herrestrup.

Fodbold ungdom v/ Torben Møller: Der spilles fodbold 365 dage om året. Der er nogle
rigtig gode hold. Talentprojekt i samarbejde med Sparekassen der er sponsor, er ved at
løbe af stabelen. Det handler bl.a. om at nogle unge træner sammen i året for at højne
niveauet, og for at tiltrække emner og familier til området. Foreløbig er det en 1 årig aftale
og derefter 2 år i 3 år, og måske senere vil det handle om flere afdelinger?
Fodbold senior: De begynder fodbold d. 7. februar, og de er fortrøstningsfulde.
De er ved at planlægge reklameomdeling.
Trænere 2015 er på plads.
Der søges/ gives dispensation for at spille kampe i Nr. Asmindrup.
4. Den nye hal i Vig samt kunstgræsbanen.
Der er licitation på den nye hal i Vig fredag d. 30. januar kl. 12.00. Det vides ikke p.t. om
licitationen bliver offentlig. Der er 5 indbudte firmaer, tilbuddene bliver åbnet og læst op.
Bagefter tages det op hvem der er byggeudvalg?
Svømmehallen skal starte op samtidig. Der er 3 firmaer i Danmark, der kan påtage sig
arbejde omkring svømmehaller.
Inventar til den nye hal. Kan man budgettere med midler til inventar? Det vides ikke hvor
meget der er afsat efter branden til inventar?
Det hele står forhåbentlig færdigt og kan tages i brug i 2016?
Kunstgræsbanen: Der er ansøgning hos miljø og klimaudvalg, og der ventes svar fra fonde
og man håber den kan starte op i august.
5. Generalforsamlingen den 27. marts 2015 på Lærkereden.
Der er generalforsamling fredag d. 27. marts 2015 på Lærkereden.
Hvert udvalg aflægger en kort beretning som meget gerne må sendes eller afleveres til
Lone, da de indgår i referatet fra generalforsamlingen.
Alle afdelinger skal underskrive regnskabet til generalforsamlingen.
6. Åbent punkt for tilføjelser.
Dialog vedr. regnskab og bilag: Det er et ønske fra løberne at få regnskabet hurtigere frem,
idet der i december var en del poster der ikke var regnskabsført, og der er behov for at vide
hvad der er af midler på kontoen. Måske med 2 klik på en mus, så man kan se hvad der er
på kontoen?
Det kan ikke lade sig gøre, idet det vil koste en del, og forretningsudvalget har behandlet
det og det bliver sådan fremover, at man mellem d. 15. og 20. i hver måned kan få
saldobalancen og kontospecifikationerne.
Torben informerede om, at han er ansat som konsulent for Holbæk Svømmeklub 2 gange
om ugen.
7. Eventuelt.
Intet under eventuelt.

Ref.: Lone 20. 01. 2015

