FK Odsherred

Forretningsudvalget

Referat fra møde i forretningsudvalget mandag d. 26. oktober 2015 kl. 19.00 i Herrestrup.
Tilstede:
Torben Møller.
Pia Sanggaard.
Henrik Søborg.
Ole Larsen.
Lone Nielsen.
Dagsorden:
Pkt. 1. Godkendelse af referat fra 21. 09. 2015 og dagens dagsorden.
Referatet fra mødet d. 21. 09. 2015 blev godkendt.
Dagens dagsorden blev godkendt.
Pkt. 2. Økonomi og budget 2016.
Der er ikke så meget nyt. Der er begyndt at komme budgettal ind fra afdelingerne, og Torben har
møde med Vig Motion torsdag d. 29. okt.
Pia får tallene ind, så de er klar i begyndelsen af december. Der er rimelig styr på det hele.
Vig festival: Budgettet er skredet lidt i forhold til indtjeningen i 2015, der er nogle ting der har
kostet mere end beregnet, så overskuddet bliver ikke så stort som først antaget.
Reklameuddeling, fodbold og håndbold: Reklameuddelingen i efterårsferien er forløbet meget
meget dårlig. Nogle ruter er ikke blevet delt ud og der ligger bunker og flyder rundt omkring. Vi er
nødt til at blive mere obs på det, og holdene bliver sat ned i indtjening. Vi må gribe fat om det.
Pkt. 3. Ting der rører sig i foreningen, herunder de enkelte udvalg og punkter fra sidste møde.
Bokserne, Ole: Det hele kører rigtig godt. Bokserne overvejer at udvide deres areal på den
nuværende adresse med 70m2, og de ansøger om en boksering.
Fodbold: Talentprojekt. Ole: Der er møde på torsdag d. 5. nov. Det går rigtig godt. Der søges
nogle flere sponsorer, især når der bliver flere hold til næste år. Samarbejdet med Klintsøgård
fungerer fint, og der bliver en fornuftig pris af leje af kunststofbanen.
Fodbold ungdom: Der var 3 hold i Italien i efterårsferien.
01 vandt rækken og rykker op i mesterrækken.
99 og 01 er således at vi kan stille 3 hold til næste år, og vi skal drøfte hvordan vi kan sikre, vi kan
beholde dem og integrere dem i seniorafdelingen. Der er 3 personer der godt vil gå ind i arbejdet
med de 3 hold. Godt for klubben at vi har så mange ungdomshold.
Badminton, Henrik: Det kører fint, der er fuldt hus hver gang.
Gymnastik, Henrik: Det kører også fint, også det der kører i Vig Motion.

Håndbold, Lone: Der mangler håndboldspillere, og der mangler kontingentpenge.
Håndboldsæsonen er i gang, og der er mange bolde i luften med værdigrundlag m.v. Udvalget
består pt. kun af 7 personer. Hanne Thorsen er for nylig trådt ud af udvalget.
Der var en drøftelse om kontingent på egen indtjening? Hvad koster et håndboldhold f.eks. U14
piger? Der arbejdes videre på det med en skabelon til eget brug, og fællespuljen skal indregnes i
beregningen.
Haller: Der kommer et nyt system vedr. brug af haller i Odsherred fra kommunen inden 2016.
Kajak, Pia: Der er spørgsmål fra kajak omkring forsikring ved uheld og skader på egne områder,
men også på dæmning og bro i forbindelse med deres byggeri. Pia kontakter Flemming HF
Forsikring.
Datoer for kommende møder: Trafikworkshop mandag d. 9. nov. kl. 17.00 på Den Rytmiske
Højskole i Jyderup. Det er vedr. buskørsel og offentlig trafik.
Lone rundsender det til afdelingerne.
Lørdag d. 7. nov. ”Lokaldemokratiet” frivillighedsprincip i kommunen.
Fredag d. 30. okt. Samrådet på Arken i Asnæs, der deles priser ud.
Pkt. 4. Vig Festival og den kommende generalforsamling.
Vig Festival: Der har været afholdt møde med moderforeningerne og bestyrelsen. Der er
generalforsamling fredag d. 27. nov.
Pkt. 5. Generalforsamling lørdag d. 19. marts 2016. Ekstraordinær generalforsamling dato?
Lørdag d. 19. marts: Pia undersøger om Henning Klarskov kan være dirigent.
Eks. Generalforsamling: Det bliver mandag d. 23. nov. 2015 kl. 19.00 i Herrestrup. Det drejer sig
om en vedtægtsændring af § 11 således at regnskabet ikke fremadrettet skal revideres men
opstilles af en registreret eller statsautoriseret revisor. Pia undersøger hos Roland.
Torben sørger for annonce til avisen. Lone orienterer håndboldudvalget der har møde i morgen.
Pkt. 6. Bestyrelsesmøde og julefrokost lørdag d. 19. 12. 2015.
Der afholdes bestyrelsesmøde lørdag d. 19. dec. Kl. 12.00 – 14.00, derefter er der julefrokost for
bestyrelsen med ledsagere.
Pkt. 7. Beslutning omkring dobbeltmedlemmer og deres kontingents fastsættelse.
Dobbeltmedlemmer i fodbold og håndbold under 25 år får fra 1. jan. 2016 50 % rabat på
kontingent.
Pkt. 8. Skal FK Odsherred have en årets hjælper pris?
Det blev besluttet at indføre en årets hjælperpris i FK Odsherred fra 2016.
De nominerede skal indstilles til FKO forretningsudvalg. Torben rundsender til afdelingerne.
Ole taler med ”Småtte” om nedlæggelse af TFC.

Pkt. 9. Åbent punkt for tilføjelser.
Der søges om tilskud fra udviklingspuljen til foreningssystemet vedr. medlemsregistrering og
kontingentindbetaling samt tilskud til en boksering.
Vedr. foreningssystem kan der inddrages én eller to foreninger mere (eks. Dragsholm
Svømmeklub).
Henrik er ved at udvikle et nyt system omkring dette.
Håndklæder til gaver fra FKO er ok. Der bestilles 100 stk.
Pkt. 10. Nyt FOU møde 23. 11. 15? Nyhedsbrev.
Næste møde bliver mandag d. 23. nov. 2015.
Torben skriver nyhedsbrev.
Til næste møde, et pkt. på dagsordenen: Honorar til bestyrelsesmedlemmer.
Pkt. 11. Eventuelt.
Intet under eventuelt.
Ref.: Lone 03. 11. 2015

