FK Odsherred

Forretningsudvalget

Referat fra møde i forretningsudvalget tirsdag d. 27. maj 2014 kl. 19.00 i Herrestrup.
Tilstede:
Torben Møller.
Henrik Søborg.
Pia Sanggaard.
Ole Larsen.
Lone Nielsen.
Dagsorden:
Pkt.
1. Godkendelse af referat fra 8.04.2014 samt dagens dagsorden.
Referatet fra mødet d. 8. april blev godkendt.
Dagens dagsorden blev godkendt.
2. Fællesskabet i FK Odsherred.
Fællesskabet i FK Odsherred blev udsat til næste møde.
3. Opfølgning på diverse punkter fra tidligere møder.
Der har tidligere været forslag om en folder, der omhandler FK Odsherred og de forskellige
aktiviteter. Folderen skulle ligge på biblioteker m.v. Ingen fra de enkelte udvalg har
reageret.
Henrik samler op hos de enkelte udvalg.
Lejekontrakt i Herrestrup. Torben kontakter Allan Andersen m.h.p. at underskrive
lejekontrakten.
Henrik kontakter Yvonne, da der er problemer med KLUBMODUL og det emne der
omhandler ”bogholderi”, da man ikke kan komme ind på siden.
Det vil være fint, hvis der kan være en liste over mailadresser på forsiden af hjemmesiden.
P plads til KANDIS: Ole har kontakt vedr. et større areal til P plads til koncerten. Ole aftaler
nærmere.
4. Økonomi og budget.
Økonomien ser fin ud.
Motionscenteret har forbrugt lidt mere end beregnet, men de har haft nogle reparationer
på nedslidte cykler og musikanlæg.
Bokserne har en overskridelse på kr. 13.000,-

Kommunen har godkendt lokaletilskud til bokseklubben, gældende for 2015, med refusion
for 2014.
Henrik tager en snak med Nina vedr. ”toppen” på kajaks hjemmeside.
Der er tilskud fra kommunen for 2013 på kr. 811.047 hvoraf kr. 142.587 er aktivitetstilskud.
5. Info omkring halprojektet i Vig, herunder motionscentrets fremtidige placering.
Kommunen havde håbet at FKO ville/kunne overtage svømmehallen. Dette er ikke
tilfældet.
Hvis hallen bliver uden motionscentret, laver vi en skrivelse med hele historien omkring
branden og forløbet af det hele. I dag bliver der ikke bygget nye haller, hvor der ikke er
tilknyttet motionscentre.
Der har i dag været møde i Vig Motion om en fremtid, hvor motionscentret ikke er en del
af hallen i Vig. Det blev samtidig drøftet, at de handicappede kunne blive mulige
samarbejdspartnere. Torben undersøger m.h.t. arkitekter.
Motionscentret er klar til at udvide hvor de er nu.
6. Ting der rører sig i foreningen, herunder de enkelte aktiviteter(tennis, foreningsfest i
2015, fodbold, kunstgræsbane, Højby IF, håndboldtræner, bokserne.
Fodbold: Flot at drengene har vundet guld. Der bliver knald på Nr. Asm. Stadion på søndag
hvor drengene bliver ”vist” frem. Talentudviklingen bliver inviteret med.
1.og 2. holdet er rykket op.
Fodbold: I vores øresnegle hører vi, at der kan være lidt turbulens i nogle af vores
naboforeninger. Hvis der rettes henvendelse til FKO vil de altid være velkomne hos os.
Kunstgræs: Der er ved at blive udarbejdet et nyt projekt, og der arbejdes med en 11
mandsbane og et areal til 5 mandsbaner. Der afventes en pris og der søges fonde.
Håndbold: U12 pigerne har vundet sjællandsmesterskab og pokal.
Der blev orienteret omkring trænersituationen, for damernes kommende sæson, hvor der
er fundet en løsning, hvor en træner træder til, hvis ikke der viser sig andre muligheder.
Orientering omkring et sponsorat for en træner for U14 pigerne.
Tennis: Tennis vil gerne ud af samarbejdet. Torben tager en snak med Torrill omkring
kridtning af baner.
Der er dog stadig mulighed for at nogen kan spille tennis hos Linette.
Foreningsfest 2015: I stedet for en hjælperfest i februar forsøges med en foreningsfest i
2015. Der indkaldes én person fra hvert udvalg, der skal tilrettelægge en fælles fest for alle
i FKO. De bestemmer selv tidspunkt, sted m.v. og får de 20.000,- at arbejde med som er
afsat i budgettet til hjælperfest.
Vigfestival: Der mangler 6-8 hjælpere over 18 år til camp New York.

Ung i Odsherred: Der bliver indkaldt til konference i efteråret vedr. bustransport til og fra
idræt m.v.
DGI: Der er indbudt til lederkurser m.v. fra DGI. Vi vil gerne selv lave vores egne
træner/lederuddannelser og frivilligt arbejde. Vi skal blive bedre til at komme ud og
fortælle om det. Lave et pilotprojekt. Torben tager en snak med U17 drenge i fodbold og
med Camilla fra håndbold. Pia tager en snak med Mie fra håndbold.
KLUBMODUL og tablets: Vi afventer. Det er nok fremtiden, men vi venter og ser
udviklingen omkring det.
7. Åbent punkt for tilføjelser.
Der er fremstillet små FKO flag holdene kan have med til stævner m.v. for fodbold U og
håndbold U. Henrik har dem.
8. Nyt FOU møde.
Ny mødedato bliver mandag d. 30. juni kl. 2014 18.00 hos Torben.
9. Eventuelt.
Forslag om at vi i forretningsudvalget skiftes til at lave dagsordenen?
Sidste nyt omkring hallen i Vig fra Roland. Der er/har været byrådsmøde i dag, hvor hallen
var på dagsordenen: Roland bliver ”tovholder” på de 54 millioner og får lov til sammen
med arkitekterne at ”indrette” hallen.
Ref.: Lone 29.05.14.

