FK Odsherred

Forretningsudvalg

Referat fra møde i forretningsudvalget mandag d. 27. april 2015 kl. 19.00 i Herrestrup.

Dagsorden:
Pkt.:
1 Godkendelse af referat fra 16. 03. 2015 og dagens dagsorden.
Referatet fra mødet d. 16. 03. 2015 blev godkendt.
Der blev tilføjet et pkt. 1A: Konstituering. Derefter blev dagens dagsordenen godkendt.
1A. Konstituering og arbejdsfordeling i udvalg.
Der var genvalg af:
Formand: Torben Møller.
Næstformand: Henrik Søborg.
Økonomisk ansvarlig: Pia Sanggaard.
Sekretær: Lone Nielsen.
Arbejdsfordeling i udvalg:
Kontaktpersoner til udvalg blev revideret således at:
Boksning bliver fremover Ole Larsen.
Arrangementsudvalget: Torben ønsker at udtræde af arrangementsudvalget og erstattes af Ursula
Søborg og Pia Sanggaard.
Torben indkalder dog til det første møde i arrangementsudvalget.
Fodbold ungdom og senior: Henrik Søborg tiltræder omkring udvalg og hjemmesider.
Talentprojekt under fodbold: Ole Larsen.
Hjemmesideansvarlig: Henrik Søborg.
Vig Festival: Camp New York: Torben Møller og Ole Larsen.
Torben vil gerne trappe ned, og Ole skal ikke stå med det alene. Vil være godt hvis vi kan finde én,
der kan ”snuse” lidt til det.
Listen over kontaktpersoner i udvalg bliver revideret og sendt ud til alle udvalgsformænd.
2. Generalforsamlingen og enkelte bemærkninger fra revisor.
Det var en god og stille og rolig generalforsamling d. 27. marts 2015.
Revisoren havde nogle bemærkninger vedr. trænerudbetalinger. Alle bilag skal underskrives af
udvalgsformænd inden udbetaling af kørselsgodtgørelse, og dokumentationen skal være i orden.

Vedtægtsændring. Der skal overvejes en vedtægtsændring omkring ordet revisor, idet det
fremover ikke benævnes som sådan i vedtægterne. Der skal afholdes en ekstraordinær
generalforsamling inden årets udgang.
System vedr. halfordelingstider: Henrik fremstiller et system, der vil gøre det nemmere for den
person der fremover skal fordele spilletider i hallerne, samt event omkring medlemsregistrering og
kontingentindbetalinger, så vi kan frigøre os fra KLUBMODUL. Det tages med på næste møde.
3. Økonomi.
Pia har sendt regnskabstal ud for de første 2 måneder af 2015. Der bliver ændret på nogle
budgettal for håndbold efter aftale med formanden for håndbold.
Kajak har fået grønt lys m.h.t. deres byggeri, arbejdet sættes i gang og aftalen vedr. lånet på kr.
30.000,- er ok.
Tilskud kommune: Tilskuddet fra kommunen for 2014 er ankommet i alt kr. 876.308 som bliver
fordelt til fællesforeningen og de respektive udvalg.
Honorarer til forretningsudvalget blev drøftet og tilrettet.
4. Ting der rører sig i foreningen, herunder de enkelte udvalg.
Foreningsfest: Foreningsfesten d. 6. juni måtte desværre aflyses på grund af for ringe tilslutning.
Det er måske svært for de forskellige udvalg at se sig selv i én stor foreningsfest, idet der foregår
mange ting i de forskellige aktiviteter?
Forslag om, at vi fremover holder generalforsamlingen en lørdag kl. 16.00 og derefter holder en
stor fælles fest.
Anneberg Museet: Den nye museumsinspektør er åben overfor at benytte museumsgården
(500 m2) til store arrangementer, og hun vil gerne drøfte det med os.
Det tages op i arrangementsudvalget.
Bokserne og ældresagen: Der er et oplæg til ny aftale idet ældresagen har fået ny formand.
Fremover betaler de ældre kontingent til bokseklubben. Der bliver et møde med den nye formand.
Ny hal i Vig: Kontrakten er underskrevet og første spadestik bliver d. 21. maj. Der er borgermøde i
Vig d. 18. maj hvor planerne bliver gennemgået.
Fremtid: Vi skal være åbne overfor flygtningebørnene fra Syrien.
Fodbold: 99´erne har skiftet træner, men der er fundet en ny.
Kan en gang imellem være et problem hvis trænerne taler lidt hårdt til drengene, løsningen kan
muligvis være at få en forældre ind over?
Talentprojektet: Det har været en kæmpefornøjelse og forældrene er meget begejstrede. Det er
samarbejde med Nykøbing, Asnæs og FKO. Måske 03 til næste år og der er muligvis allerede en
træner. Ville være rart hvis der kom en pressemeddelelse fra Sparekassen om projektet.

Vig Skole: Torben og Ole er med omkring fodbold på Vig Skole. De har fået 30 bolde fra Den
Danske bank.
Håndbold: Det har været en travl sæson med mange aktiviteter. Nu er der ansat en konsulent fra
1. maj og et år frem, og det forventer man meget af. Så bliver der Høvestævne, beach håndbold
ved Gudmindrup strand sidst i maj, skolehåndbold og håndboldkaravane senere på året.
Fusion af håndbold og volleyball i Nykøbing, da der kan være fordele ved et samarbejde.
5. Kunstgræsbanen.
Kunstgræsbane til ca. kr. 5 mill. Pengene hænger ikke på træerne. Der er foreløbig afslag fra 8
fonde og der mangler kr. 2,5 mill. Alternativet bliver måske af drosle den ned i størrelse. Vi skal
ikke ud og låne midlerne, men må se hvordan det går.
6. Vig Festival 2015.
Billetsalget går strygende. Medlemskabet på kr. 100 for at deltage som hjælper, har givet lidt
turbulens, men der er sendt skrivelser ud om det, og man håber det bliver godt modtaget, så folk
forstår at det handler om forsikringer ved uheld m.v.
7. Åbent punkt for tilføjelser.
Se på vedtægter omkring generalforsamlingen, at vi får revideret dagsordenen, så der er et
sponsorudvalg under hver afdeling?
8. Nyt FOU møde. Nyhedsbrev.
Næste møde bliver mandag d. 8. juni 2015 kl. 19.00. Henrik skriver nyhedsbrev.
9. Eventuelt.
Konfirmander. Vi har i år haft 35 konfirmander i håndbold og fodbold. Håndklæderne er ved at
være brugt op, så vi må se til næste år hvad vi skal benytte som gaver?
Ref.: Lone 28 .04. 2015.

