Referat fra ordinær generalforsamling i FK Odsherred torsdag d. 21.
marts 2013 kl. 19.00 i Lærkereden, Strandlystvej 9. 4560 Vig.
Stemmeberettigede tilstede: 23
Torben Møller bød velkommen til generalforsamlingen.
Dagsorden.
Pkt. 1.
Valg af dirigent og stemmetællere.
- Henning klarskov blev foreslået og enstemmigt valgt til dirigent.
- Henning takkede for valget, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.
Valg af stemmetællere afventede til man fik konstateret, om der ville blive behov for dem?
Pkt. 2.
Aflæggelse af bestyrelsens beretning.
Torben Møller aflagde bestyrelsens beretning (bilag 23 i protokollen).
”2012 vil blive husket ved brandene i Vig……………………..”
- Beretningen blev vel modtaget, men med ønske fra kajakafdelingen at kano blev slettet fra
beretning og hjemmeside, idet det er en kajakklub.
- Spørgsmål om der bliver et decideret klubhus til fodbold i Vig efter branden d. 7. august, og
svaret var, at det vides ikke på nuværende tidspunkt, men det bliver muligvis et fælles klublokale/
rum i den nye hal.
- Roland Petersen konstaterede at fodboldafdelingen ”bløder” efter branden, idet den er ved at
blive opløst indefra og alt er væk. Havde truet med for en måned siden at sprænge vores forening,
og flytte fodbold og Vig Festivalen til Tuse, men var blevet talt til besindelse af formanden. Roland
er stolt af FK Odsherred og det den står for, men hvad bliver der af fodboldklubben? Man kan ikke
bare sidde stille og se på, at den går i opløsning.
- FKO ønsker et klubhus og en kunststofbane. Det må ikke ske at fodboldklubben bliver nedlagt.
Det kræver hele vores opbakning.
- Henning Klarskov gav udtryk at de kr. 85.000,- som Vig Idrætsforening indskød i projektet, for at
få et nyt klubhus i Vig tilbage i 1977, var spildte.
Nina fra kajak har oplevet, at man i FKO hjælper hinanden og opfordrer til, at vi står sammen og
støtter hinanden.
Beretningen blev sat til afstemning en enstemmigt vedtaget.
Pkt. 3.
Aflæggelse af orientering fra udvalgene.
Håndbold v. Camilla Lynge-Nielsen: Det har været en travl sæson med 220 medlemmer fordelt på
19 aktive hold og samlet 33 trænere.
Sæsonstart d. 7. august men med et forvirrende træningstidsskema efter branden i Vig, men med
hjælp fra HK Lammefjorden og Klintsøgård Idrætsefterskole er det lykkedes at komme igennem
sæsonen.
Planen er fremover at have et opstartstævne i stedet for et afslutningsstævne på ungdomssiden,
da det har givet et enormt godt sammenhold.

Rent sportsligt har de klaret sig rigtig godt med mange fine placeringer, og nogle hold skal spille
om oprykning.
Der har været stor tilgang på de alleryngste hold, og der er hold i alle årgange undtagen U 16
drenge.
Efter sæsonafslutningen begynder sommersæsonen og slutter med Høvestævnet.
Der er et håndboldudvalg som er meget engageret, dette er meget positivt.
Der har været et sponsorarrangement, men der kom ikke så mange sponsorer.
Camilla rettede en tak til Lisa for hendes administrering af medlemmer, samt en tak til hele HU og
trænere og ledere for deres store arbejde gennem hele sæsonen.
Fodbold ungdom v. Jannik Stæhr: Det har været lidt koldt her ved starten.
Der har været 4 hold til mesterskaber. Der bliver ikke født så mange børn i området.
Det er vigtigt at vi får et nyt klubhus.
Der har været flotte resultater, og det kører fint med mange nye medlemmer.
Der er dannet et ungdomsudvalg, som nu er ved at være på plads.
Herrestrup og Asmindrup er fint nok, men der mangler klubhuset i Vig, og der mangler meget
omkring det sociale klubliv, så noget må der gøres.
Fodbold senior v. Ole Larsen: Der er 2 damehold et i Herrestrup og et i Vig, samt et veteran og et
old boyshold.
Seniorholdene: 1. holdet startede i serie 2 og rykkede op i serie 1. Ved årsskiftet byttede man
rundt på trænerne.
Der har været stor opbakning fra tilskuere og sponsorer.
2. holdet spiller i serie 3. Der har været nogle udfordringer.
3. hold spiller i serie 4. De hygger sig.
U19 hold startede sidste sommer. Det har været svært at få spillerne ud i snevejret, men det skal
nok lykkes.
Seniorafdelingen styrtbløder fordi vi mangler det sociale liv, håber på forståelse, sponsorerne vil
bakke ud, hvis ikke det bliver bedre.
Vigtigt at forstå at vi skal stå sammen i FKO.
Badminton v. Søren Riisager: I 2012 var der 131 medlemmer. Der er ved at blive sendt skrivelse
ud om at man kan samles i lethallen. Det kniber med nøgler til lethallen. I 2013 er der 7 der
spiller badminton i Vig og 70 i Herrestrup.
Ungdomsspillerne opfordres til at søge ud i andre foreninger.
Der er håb om bedre samling til næste sæson i Herrestrup, idet lethallen ikke er egnet til
badminton.
Under indlæg ved fodbold ungdom gav Søren udtryk for, at han gerne så samtræning for
ungdom én gang om måneden med Fårevejle.
Der har været et møde i Højby, hvor man blev enige om noget samarbejde klubberne imellem i
Odsherred, så der er noget i gang.
Vig Motion v. Anders Larsen: 2012 er forløbet godt med 555 aktive medlemmer. Mange unge
men også en del ældre. Bronzekort hvor man træner kl. 12.00-16.00 samt familiekort har været
vellykket.

Der har været forsøgt dag og aftenskole med ODA, men aftalerne blev ikke til noget.
De er fortrøstningsfulde i Vig Motion, økonomien hænger sammen.
Der er nogle ønsker, men de står lidt i stampe, og VM ved heller ikke, om de bliver en del af den
nye hal. De ønsker mere plads og flere maskiner. Har skrevet til kommunen. Ser alligevel sig selv
som en del af den nye hal.
Spørgsmål om hvorfor der ikke er større overskud, når det går godt? Svaret er at der er en dyr
husleje, lønnede medarbejdere, idet der gælder andre regler og dyre driftsomkostninger.
Vig Motion har været en del af FKO i 2 år, hvis ikke, havde de været gået nedenom og hjem.
Gymnastik v. Henrik Søborg: Det går godt, der er kommet en ny aktivitet, og det er bordtennis.
Gymnastikken giver ikke underskud, men bidrager med et overskud.
Der efterlyses bordtennisborde, når der mangler borde falder interessen.
Kajak v. Nina Schiøtz: De har haft umulige adgangsforhold på Øen, grundet ombygning af
dæmningen over Lammefjorden, men det finder man også ud af.
De har nu et sted, hvor der kan skabes et tilholdssted og socialt samvær.
Der søges om tilladelse til en flydebro gerne i 2013.
Der er 100 medlemmer, en positiv medlemsudvikling, og det er ikke en gammeldags kajakklub,
men mange forskellige kajakformer, og gerne et udvidet materiale.
Juniorerne har været til samtlige stævner i 2012 og klarer sig flot.
Seniorafdelingen vokser stille og roligt, og har fået tilført 60+, og det er rigtig godt.
Der samarbejdes med skoler, ungdomsskoler, DGI, kajakforbundet m.v.
Nina rettede en tak til Lisa og en velkomst til Yvonne.
Nina foreslår, at man kan gå på tværs hos hinandens aktiviteter, spille fodbold på deres plæne,
lave en arbejdsweekend, bygge fælles klubhus m.v.
Boksning v. Torben Møller: Bokserne har nu fået træningslokaler i den gamle EJ fabrik. Der er
brugt mange frivillige timer. Der er mange børn og unge. Skolerne vil også gerne ind. Kommunens
personaleforening er glade for at deltage, og fodbold har også trænet deroppe. Også godt hvis
FKO selv kan benytte det.
De er inde i en sund udvikling og det ser rigtig fornuftigt ud.
Tennis var ikke repræsenteret.
Løberne v. Henrik Kjær: Løberne er nu ved at afslutte 2. sæson. Der er over 200 medlemmer, og
det går rigtig godt.
Der har været afholdt flere arrangementer og de havde 50 mand til Eremitageløbet.
Ved Sandflugtsløbet deltog 350 løbere.
Om vinteren træner ca. 50 løbere om mandagen i Nykøbing by.
De har haft en deltager med i DM ½ maraton som fik en 4. plads.
I 2013 er der 21 trænere. De har deltaget i et 1. hjælps kursus hos Falck. Og så skal de til Berlin.
Løberne mangler mødelokale, og blev opfordret til at spørge nogle af de erhvervsdrivende.
Finn orienterede kort om rute 21 løbet d. 21. september, hvor løberne samarbejder med
NYKREDIT og SMART SPORT.

Arrangementsudvalget v. Ove Toft: 2012 har været et stille år. Kandiskoncerten er tidligere
blevet omtalt. Ove rettede en tak til Pottegården i forbindelse med Lillholt koncerten, hvor det gik
rigtig godt.
Teltholdet har været ude 26 gange i 2012, og det er flot at holdet ”gider”. En tak til ”Tubi”.
2013 er der koncert med KANDIS d. 4 maj. Lillholt d. 26. juli og vi ser frem til åbningen af rute 21.
d. 21. september. Det bliver bedre og bedre, at få folk til at hjælpe.
Kommentar til Lillholt: Adgangsforholdene er meget dårlige, med hullede veje.
Sponsorer v. Ole Larsen: Det er meget svært at sælge noget i øjeblikket, der er finanskrise i
Danmark, men vi møder alligevel stor opbakning fra mange i Odsherred.
Pkt. 4.
Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab.
- Pia Sanggaard gennemgik regnskabet, der viser et overskud på kr. 1.793,-(bilag 24)
- Opklarende spørgsmål: kr. 108.500 til tennis er ny belægning, men kommunen søges.
- Vi har fået vendt festivalen (kr. 704.000) så kr. 560.000 bliver ” gemt” til 2013. Håbet er, rent
økonomisk, at gøre os fri af festivalen.
- Der har været hårde seje forhandlinger omkring budget 13, men en stor tak til alle, for et godt
forarbejde, og tak til Yvonne.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Pkt. 5.
Fremlæggelse af arbejdsopgaver og budget for kommende år.
- Budgettet blev fremlagt, og igen fremgik det, at midlerne fra festivalen bliver vendt, så de ikke
indgår.
- Budgettet viser et underskud på kr. 84.691.
- Spørgsmål om ikke det var meningen at budgettet skulle gå i 0?
- Boksernes husleje er 100%, idet de ikke får tilskud fra kommunen.
- Der skal bruges hjælpere til åbningen af rute 21. 100 hjælpere på selve ruten.
Pkt. 6.
Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.
Pkt. 7.
Valg af bestyrelse – medlemmer til bestyrelse.
A. Medlemmer til bestyrelsen, forretningsudvalget.
Torben Møller modtog genvalg, og blev enstemmigt valgt.
Ole Larsen modtog genvalg, og blev enstemmigt valgt.
Lone Nielsen modtog genvalg, og blev enstemmigt valgt.
B. Medlemmer til bestyrelsen, der er udpeget af udvalget.
Udpeget i 2013: Håndbold: Camilla Lynge – Nielsen.
Fodbold ungdom: Maria Hellmann.
Fodbold senior: Henrik ”Småtte” Petersen.
Badminton: Søren Riisager.

Gymnastik: Linette Mortensen.
Vig Motionscenter: Anders Larsen.
Kajak: Nina Schiøtz.
Boksning: Jakob Nielsen.
Tennis: Torrill Sørensen
Arrangementer: Ove Toft.
Løberne: Henrik Kjær.
Sponsor: Henrik ”Småtte” Petersen.
Pkt. 8.
Valg af suppleanter. Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalget.
Allan Andersen modtog genvalg, og blev enstemmigt valgt.
Hanne Thorsen blev foreslået, og enstemmigt valgt.
Pkt. 9.
Valg af revisor fra registreret eller autoriseret revisionsfirma.
Revisor Gården Holbæk modtog genvalg og blev enstemmigt valgt.
Pkt. 10.
Eventuelt.
Intet under eventuelt.
Formanden Torben Møller takkede for fremmødet og rettede en tak til Jannik, der i sin tid blev
kastet ud i arbejdet, men en stor tak.
Tak til dirigenten for hans behagelige og myndige måde at lede generalforsamlingen på.
Dirigenten Henning Klarskov takkede for god ro og orden.
Ref.: Lone

___________________________
Dirigent
Henning klarskov

