F K Odsherred

Forretningsudvalget

Referat fra møde i forretningsudvalget tirsdag d. 8. april 2014 kl. 19.00 i Herrestrup.
Tilstede:
Torben Møller.
Henrik Søborg.
Pia Sanggaard.
Ole Larsen.
Lone Nielsen.
Dagsorden:
Pkt.
1. Godkendelse af referat fra 24. 03. 2014 og dagens dagsorden.
Referatet fra mødet d. 24. marts blev godkendt og underskrevet, og dagens dagsorden blev
godkendt.
Det blev vedtaget, at de 2 suppleanter der blev valgt på generalforsamlingen fremover
får tilsendt referat fra forretningsudvalgets møder.
2. Konstituering.
Forretningsudvalget konstituerede sig med:
- Formand: Torben Møller.
- Næstformand. Henrik Søborg.
- Økonomisk ansvarlig: Pia Sanggaard.
- Sekretær: Lone Nielsen.
3. Opfølgning og evaluering af generalforsamlingen.
- Der var enighed om, at Vig Bio nok ikke er det bedste sted at afholde
generalforsamling.
- Drøftelse af holdning til, at modregne et fast beløb, i stedet for at udføre frivilligt
arbejde?Holdningen er, at man kan ikke betale sig fra det, og det er forkert, hvis man
ikke vil udføre frivilligt arbejde, idet det er en del af fællesskabet. På næste
bestyrelsesmøde bliver det et punkt på dagsordenen. Det blev også drøftet hvorledes
vi ”overfører” midler fra et år til et andet? Der tænkes lige over et oplæg til et
fremtidigt bestyrelsesmøde.
- Der var en god stemning ved generalforsamlingen.
- Fremover bliver bestyrelsens beretning sendt til udvalgsformændene i god til inden
generalforsamlingen, og den vil blive fremlagt i reduceret udgave..
4. Økonomien og budget. Opfølgning af mail fra Roland.
- Kvartalsregnskabet for 2014 er ved at blive sendt ud. Det ser helt fint ud.
- Roland påpeger at der fremover skal strammes op på dokumentation omkring
udbetaling af kørselsgodtgørelse, møder m.v. Dette gælder ligeledes for fremtidige
kontrakter med trænere.

5. Info omkring halprojektet i Vig.
Projektet er noget i modvind, efter de nylige tal i forbindelse med byggeriet. Der er
byggeudvalgsmøde torsdag d. 10. april.
Svømmehallen hænger i en tynd tråd, og det ser sort ud for motionscenteret.
Der vil tilgå udvalget info de næste par dage.
6. Ting der rører sig i foreningen. Herunder de enkelte aktiviteter.
Vig Festival: Der var kvartalsmøde med bestyrelsen i går. D. 7. april. Der er solgt 1000
billetter mere end sidste år. Det kører bare derudad.
Spørgsmål om årsagen? Bedre markedsføring, siden det har flyttet sig så meget, de sociale
medier, samt det gode vejr sidste år, og den positive omtale kan også være en
medvirkende årsag. Alle er superoptimister.
Fremover vil det for FKO være vores livsnerve.
Vi vil gerne have flere hjælpere at trække på. Vi skal melde ud i vores organisation, at der
gerne må være nogen til at tage over, lære nogle nye op.
Vig motionscenter: Indkøb af nye cykler udskydes til der er en ”fast” sal, så de ikke hele
tiden skal flyttes rundt. Så det er sat i bero.
Bokserne: Der er sendt ansøgning til kulturudvalget vedr. lokaletilskud til bokserne.
Jørgen Knudsen og Ole fra FKO tager en snak omkring bokseklubben, så Jørgen ikke står
alene med det.
Fodbold ungdom og seniorer. Det kører fint.
Håndbold: Det kører fint. Det er ved at være slut på sæsonen.
Gymnastik, tennis og bordtennis slås sammen til et udvalg under Linette Mortensen.
Kajak: Roskolen er fyldt op.
Hjemmesiden: Kajak skiller sig ud på hjemmesiden. Gå ind på www.fkodsherred og vurder
udformningen, og giv Henrik en melding tilbage om det er ok?
7. Åbent punkt for tilføjelser.
- Listen med kontaktpersoner blev rettet til. Den bliver tilsendt udvalgene.
Kontaktpersoner til udvalgene tages af hjemmesiden, idet det giver noget forvirring,
når der er udefrakommende personer, der skal i kontakt med et underudvalg.
- Ingelise har kiosken i Nr. Asmindrup sammen med Malene.
- Torben sørger for et ”gummistempel” med FK Odsherred. Det skal benyttes ved
koncerter m.v. ved ind - og udgange.
8. Nyt FOU møde 27.05 14.
Næste møde bliver tirsdag d. 27. maj kl. 19.00
9. Eventuelt.
Intet.
Ref. :
Lone 10.04.2014

