Forretningsudvalgsmøde
Dato: 25-06-2018, Herrestrup klubhus
Deltagere:
Gitte Sanggaard (GS)
Torben Møller (TM)
Henrik Søborg (HS)
Brian Vinther-Madsen (BVM) afbud
Jørn Dyhrberg Hansen (JDH)
1) Godkendelse af referat:
• Referat fra 28.05.2018, og dagens dagsorden, blev godkendt.
2) Økonomi
• Yvonne skal ikke have tilsendt liste indeholdende CPR numre, det er ok iflg. HS.
• Halvårs regnskab skulle gerne kunne fremsendes inden næste FOU møde.
3) Punkter fra sidste referat, herunder medlemssystem, GDPR, og klubhusudvalg:
• Medlemssystemet:
• Kører i test modul lige nu.
• Systemet er færdigt senest 1.8. iflg. HS.
• GDPR:
• GS fremsender oplæg, til brug for info på hjemmeside, frem til FOU medlemmerne i uge 25.
• Bør vi udfærdige en mail politik, inkl. behov for password på foreningens computere ? dette er
særligt vigtigt i motionscentret hvor der er mange der har adgang.
• Mail der bliver modtaget med personoplysninger kan godt håndteres, da det er afsender der vælger
indholdet af denne.
• Papirer (kontrakter) skal opbevares i aflåste rum.
• Børneattester skal kun opbevares et sted, og det er hos GS. GS informerer alle afdelinger om dette.
• Klubhusudvalg:
• TM og JDH fremlagde oplæg til invitation til et indledende møde, inkl. invitationsliste. Dette
gennemlæses af FOU’s medlemmer, og der meldes tilbage mht. kommentarer. Derefter vil det blive
fremsendt til de valgte deltagere.
• Konto fra VIF’s jubilæum:
• Der er 3600 på kontoen, og det blev vedtaget at vi giver et tilskud til is, og medaljer, til et kommende
ungdomsstævne i Vig.
4) Ting der rører sig i foreningen i de enkelte udvalg.
• Håndbold:
• Ingen kommentarer.
• Kajak, Badminton og Gymnastik: HS
• Der er afholdt åbent hus i Kajakklubben.
• Ellers intet at bemærke.
Bokserne: TM
• Intet at bemærke.
Fodbold: TM + JDH
• JDH har forhandlet aftale med trænere (Per Stech og Hans Mulvad) på U19 1. holdet på plads. Det er
blevet understreget at en af deres opgaver er at have fokus på sammenhængskraften i klubben, og
vigtigheden af at denne årgang fastholdes i klubben, med seniorbold for øje.
• Det er samtidigt understreget at der skal støttes op om det andet U19 hold vi har i klubben, ledet af
Michael Sanggaard, og dermed skabe et tilbud til de spillere der ikke får mulighed for at spille i
weekenderne på 1. U19 holdet.
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Michael Sanggaard fortsætter dermed sit gode arbejde med U19 2. holdet, og med hjælp af forældre
til at samle holdet til kamp. Et ønske om en hjælpetræner løses via samarbejdet med de andre
trænere.
U19 1. hold har fået endeligt afslag på at komme i Øst-rækken.
Der vil blive opstartet en møderække imellem trænere og ledere omkring U19 og seniorholdene. Det
1. møde afholdes ultimo Juli, og vil derefter bliver afholdt 1 gang om måneden efter en
træningsaften.
Der er indgået en aftale om holdsamarbejde imellem Asnæs, NIF og FKO på U16 og U17 holdene. Det
betyder at der vil være 2 U16 og 1 U17 hold i den kommende sæson.
JDH gjorde opmærksom på at der endnu ikke er en afklaring om et beløbstilskud fra NIF mht. U17
samarbejdet. JDH følger op på dette.
Der forhandles med en ny 1. holds træner for seniorer, og det meddeles at der er afgang af 4 spillere
til den nye sæson. Dog er der kommet tilsagn fra en del nye spillere, og som skulle betyde at truppen
generelt ser forstærket ud.
Banerne vil blive en kæmpe udfordring. Der vil blive indgået en aftale om reetablering af banerne
med festivalen, da det forventes at der ikke vil være mere græs tilbage efter festivalen.
Der er indkommet tilbud om vanding, dog uden pris pt, og den skal igangsættes straks efter søndag
D.15.7. TM aftaler dette forløb med Ole fra festivalen, og husk det skal være inkl. skæring/luftning
etc.
Et kæmpe problem er at der er ingen der ved hvordan man behandler fodboldbaner generelt.
Reetablering af ”Hawaii området” er der styr på.
Motionscentret:TM
Nogle flexjobbere er sat op i tid og der er rokeret rundt på noget personale, så det alt i alt betyder
nogle mindre personaleomkostninger.
Det gode vejr kan ses på antallet af medlemmer som ønsker at få medlemskabet på ”hold”, det er
dog forventeligt.
TM fremlagde og udleverede et investeringsoplæg fra motionscentret. TM informerede ligeledes om
nye indretningsideer.
Der forhandles stadigt med udbyderen af udstyret til de nye maskiner.
De nye maskiner, og den nye indretning, betyder at instruktører mere skal være coacher i stedet for
egentligt instruktører. Dette betyder at det vil blive mindre vanskeligt at finde disse.
Tiltagene skulle derfor gerne give flere motionstilbud, og dermed flere medlemmer.
Der ansøges om at foretage en investering på i alt 150K. 50K er på budget og der skal derfor ydes
100K som tilskud. Den skal tilbagebetales over 3 år. Investeringen og bevillingen blev vedtaget.
Jumpfitness er droppet pga. af behovet for en 10 årig aftale for anvendelsen af ”brand” navn, samt
at man skal anvende eksterne uddannede instruktører.
Der er lukket under festivalen.

5) Indberetning fra DBU:
• ”Tubi” vil forventeligt få en længere karantæne/udelukkelse fra DBU. FOU afventer denne
afgørelse, og vil derefter tage stilling til en intern sanktion i sagen.

6) Ønske om investering i motionscentret
• Se referat under motionscentret.
7) Lars Lilholt 2019
• Scenen vil i år og fremover blive en for stor udfordring, da det er en stilladsscenen der bygges over
to dage, og skal tages ned dagen efter koncerten. Derudover kræver den særlig tilladelse.
• En mobilscene er 35K dyrere, og hvis man vælger denne løsning, vil der ikke være en fornuftig
økonomi til at gennemføre koncerten fremover.

•

TM mangler pt 10 vagter til området og scenen.

8) Åbent punkt for tilføjelser
• Camp New York:
• Der mangler pt. 6 personer til et vagthold. JDH undersøger om Kr. Hyllinge Badminton vil/kan løfte
denne opgave.
• Hjemmeside:
• JDH forsøger at finde en tidligere liste mht. kontaktpersoner. JDH opdaterer denne, og sender til HS,
som derefter opdaterer hjemmesiden.
• Der udfærdiges et nyt nyhedsbrev der udsendes senest 1. august. TM har denne opgave.
• Alkoholpolitik:
• Håndboldafdelingen her rejst spørgsmålet om FKO har en alkoholpolitik. Det har FKO ikke, men vi
skal efterleve lovgivningen, og dvs. ingen alkohol til unge under 18 år. Dermed selvfølgeligt heller
ikke til vores ungdomsfester, eller i omklædningsrum. Dvs. trænere og ledere på hold hvor der kan
være en snitflade imellem ”voksne” og unge, må og skal italesætte dette.
• Holdtider:
• Fordelingen af holdtider er, og vedbliver med, at være en udfordring. Lige nu mangler der tider til
håndbold, og der søges efter en løsning. Oplevelsen er at halledelsen selvbestaltet vælger hvem der
skal have hvilke tider, i stedet for at søge fælles løsninger. Situationen er uholdbar, men der er
desværre ingen udsigt til en løsning på den korte bane.
9) Nyt FOU møde D.14.8 kl. 18.30 i Herrestrup:
10) Eventuelt:
• Ingen punkter
Ref: JDH

