FK Odsherred

Forretningsudvalget

Referat fra møde i forretningsudvalget tirsdag d. 25. juni 2013
kl. 19.00, i klublokalet i Herrestrup.
Tilstede:
Torben Møller.
Henrik Søborg.
Pia Sanggaard.
Ole Larsen.
Lone Nielsen.
Dagsorden.
Pkt. 6. Vig Festival 2013. Emner til at være teamleder på camp Gert i 2014.
Torben bød velkommen til Gitte Sanggaard, som var inviteret til mødet, for at orientere om sidste
nyt vedr. Vig Festivalen.
Gitte er valgt fra Vig Idrætsforening (VIF) til bestyrelsen for Vig Festivalen.
Gitte fortalte om visionerne for festivalen, der bl.a. går på at skaffe så mange penge som muligt
til moderforeningerne.
Alt er i år på kontrakter, så tingene er gennemskuelige, og der bliver ikke uddelt så mange
fribilletter som tidligere.
Der er indført flere regler omkring hjælperne, der får udleveret et kort som køres igennem
terminalen, så de bliver registrerede.
En stor udfordring i år m.h.t. plads m.v.
Kontoret kører fint.
Billetsalget er lidt bagud i forhold til 2012 (ca. 2.000 stk.) men alene i sidste uge blev der solgt
1.000 stk. Men det er ikke kun i Vig det halter lidt, det er på landsplan.
Stisystemet i Vig er blevet udvidet, og Hønsehuset er blevet flyttet.
Der kommer en gangbro over Ravnsbjergvej.
Torsdag hvor festivalen åbner, kommer der også i år til at foregå nogle ting i Vig by.
Det bliver en stor udfordring med Vig Skole, der er under ombygning.
Fredagscafeen, den første fredag i måneden, har været et rigtig godt initiativ.

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra 13. maj 2013 samt opsamling på OBS punkterne og dagens
dagsorden.
-

Referatet fra d. 13. maj 2013 blev godkendt.
Ingen OBS punkter.
Dagens dagsorden blev godkendt.

Pkt. 2. Økonomien 2013. Begyndende arbejde på oplæg til budget 2014.
Pia orienterede om økonomien pr. 31. maj.
-

Fodbold ungdom mangler nogle kontingentindbetalinger. Maria, der er træner vil være
med til at få styr på det.
Det er svært at holde 2 hold i gang i Herrestrup.

-

Fodbold senior: Der er 2 hold til at betale kontingent. De skal tjene nogle flere penge eller
spare et andet sted.

-

Håndbold ser rimelig ud.

-

Bokserne har ikke helt styr på det. Rene Hansen er gået ind i det.

-

Der er forhandlet ny kontrakt omkring lokalerne i Herrestrup.

Ønske om, at vi i forretningsudvalget gerne vil have hovedtallene fra sidste med på
regnskabsoversigten. Pia drøfter det med Yvonne.
Der vil blive afholdt møderækker i september vedr. budget 2014 hvor der også vil bliver fulgt op på
vedtægterne, idet alle afdelinger vist ikke er helt klar over indholdet af disse.
Pkt. 3. Foreningens fremtid og arbejdsfordeling. Annoncer 2014.
Torben står af m.h.t. at skaffe arbejde/aftaler for at tjene penge til afdelingerne. Det gælder også
for annoncerne og de aftaler, der har været omkring dem.
Der er så stor forskel på afdelingerne, så det er svært at se hvordan vi kan blive én stor fælles,
samlet forening, men vi må tage det op i forbindelse med budget og de møderækker der skal være
i september. Hvis nogle stiller sig på bagbenene er vi klare til at sige farvel. Forretningsudvalget
bliver nærmest betragtet som et serviceorgan.
Torben vil forsøge at klarlægge, hvad det koster at have et medlem i FKO, at prisfastsætte det vi
har med at gøre, og servere det på en sober måde.
Annoncer: Det er et spørgsmål hvordan vi skal annoncere fremover, 2014? Er annonce i aviser
forbi, skal vi på nettet fremover?
Efter ferien går vi i tænkeboks og holder evt. et møde med festivalen om vi kan gøre noget i
fællesskab?

Pkt. 4. Ting der rører sig i foreningens forskellige afdelinger.
Fodbold senior: Kim Hansen og Dan Jensen er blevet 2. hold trænere. Det ser positivt ud, og det
har været et forrygende fodbold forår.
Fodbold ungdom: Der er blevet ro på.
Der er fodboldskole i næste uge i Herrestrup.
Bokserne er omtalt under pkt. 2 og nu ser vi hvordan det går indtil d. 31.12?
Rute 21: Kommunen har bestilt 319 pladser. Vi afventer og ser til efter festivalen.
Pkt. 5. Hvordan går det med vores nye hjemmeside?
-

Torben gav udtryk for, at det er svært at få tid og energi til dette arbejde.
Henrik er godt i gang med at fylde op med det hele referater m.v.
Vi skal have årshjulet med alle arrangementer til at fungere.

KANDIS d. 22. marts 2014 ud til erhvervsforeninger.
Pkt. 7. Åbent punkt for tilføjelser.
Intet.
Pkt. 8. Nyt møde.
Nyt møde bliver tirsdag d. 13. august 2013 kl. 19.00 i Herrestrup.
Pkt. 9. Eventuelt.
Drøftelse omkring hallen i Vig samt børnetallene fremover og hvordan de faldende børnetal kan
komme til at påvirke vores kommune, skoler og foreningslivet.
Ref.: Lone

