FK Odsherred

Forretningsudvalget.

Referat fra møde i forretningsudvalget tirsdag d. 23. september 2014 kl. 19.00 i Herrestrup.
Tilstede:
Torben Møller.
Henrik Søborg.
Pia Sanggaard.
Ole Larsen.
Lone Nielsen.
Dagsorden:
Pkt.:
1.
Godkendelse af referat fra 12. 08. 2014, og dagens dagsorden.
Referatet fra mødet d. 30. juni blev underskrevet og referatet fra d. 12. august blev godkendt og
underskrevet.
Antidoping DK. Det er vanskeligt at aftale en dato med Antidoping DK da de har meget travlt, men
det skal nok lykkes.
Dagens dagsorden blev godkendt.
2. Økonomien og budgetplan.
Regnskabet er ført op pr. 31. august.
-

Fodbold ungdom mangler sponsorindtægter.
Fodbold senior: Det er positivt at der bliver et plus på kontingenterne.
Håndbold ungdom mangler reklameindtægter.
Øvrige afdelinger blev gennemgået med små bemærkninger.
Vig Motion er meget nedslidt, men der er dog håb forude.
Likviditeten i FKO er rimelig og ser fornuftig ud.
Pia og Torben har forslag til datoer for budgetlægning med de forskellige afdelinger.
Mobilpay: Pia og Henrik tager en snak med Lisa om det er fremtiden for FKO med
mobilpay?

3. Ting der rører sig i foreningen. Herunder orientering fra diverse møder.
- Der er forespørgsel om en beachhåndboldbane 20 x 40 meter ved Kongeengen eller
Nordgårdsskolen og ellers undersøges det i Herrestrup. Hvor stor er interessen for en sådan bane,
og hvad er økonomien? Det undersøges.
- Håndbold: Håndboldsæsonen er så småt ved at starte op. Da vi ikke har hold til U16 – 18 hvad så
med et samarbejde med HK Lammefjorden?
- Fodbold ungdom: der er et par trænere der stopper.
- Fodbold senior er ok. Der indkøbes et stadion ur til fodboldbanen i Nr. Asmindrup.
- Vi Motionscenter: At udvide med barakker ved motionscenteret er for dyrt. Der arbejdes på et
”briksystem” så det kan benyttes kl. 5.30 – 23.00 og det skal kunne benyttes, flyttes med, i den
nye hal.

- Det er hørt på vandrørene at Go to Fitness er ved at komme til Nykøbing?
- Badminton er startet. Der er fuldt booket.
- Vig Festival: Der arbejdes på nye vedtægter, idet der er regelsæt omkring moms, så man kan få
midler tilbage. Det er lidt specifikke krav der skal overholdes.
4. Nyhedsbrev.
Henrik skriver nyhedsbrev.
5. foreningens situation i forhold til kommunen ( Kultur og folkeoplysningsudvalgets ideer) Vej
og Park.
- Henrik orienterede folkeoplysningsudvalget. Lokaletilskuddet er sat op til 82 %. Det er
indeksreguleret.
- Problemer m.h.t. græsslåning af fodboldbaner. Græsset bliver ikke slået før det er over 6mm. Det
kan godt giver problemer op til en week end. Godt hvis alle fodboldforeninger kan stå sammen
omkring dette.
6. Åbent punkt for tilføjelser.
Intet.
7. Nyt FOU møde 28. 10. 14??
Næste møde bliver mandag d. 27. oktober 2014 kl. 18.00
8. Eventuelt.
Fodboldkontingent betales 2 gange årligt, også selv om man ikke spiller indendørs fodbold.
Ref.: Lone 29.09.14

