FK Odsherred

Forretningsudvalget

Referat fra møde i forretningsudvalget torsdag d. 17. november 2016 kl. 18.30 i Herrestrup.
Tilstede:
Torben Møller.
Henrik Søborg.
Ole Larsen.
Lone Nielsen.
Afbud fra Pia Sanggaard.

Dagsorden.
Pkt. :
•

Godkendelse af referat fra 17. 10. 2016 og dagens dagsorden.
Referatet fra mødet den 17. oktober blev godkendt.
Dagens dagsorden blev godkendt.

•

Kort om økonomi 2016 og budget 2017.
2016. Yvonne er ved at være klar med 3. kvartal i 2016.

2017: budgettallene er ved at være på plads, der mangler lige nogle enkelte, som afventer
Pia´s hjemkomst.

Fællesudgifterne. Der ses meget intenst på dem.
Kunstgræsbanen. Drøftelser omkring kunstgræsbanen som nok udskydes til 2018 – 20 alt efter
hvordan den endelige situation ser ud efter Vig Festival 2016.

Motionscenter i Herrestrup: Et kommende motionscenter i Herrestrup bliver aldrig en
konkurrent til Motionscenteret i vig.

•

Orientering/drøftelse af udfordringer i og omkring hallen i Vig.
Vig motionscenter har nu selv overtaget rengøringen i motionscenteret.
Hallen står mange gange gabende tom i week ender, måske var det en ide, at FKO kunne
”sælge tider” så den blev benyttet optimalt?
Bordtennis og gymnastik i Vig er ikke helt enige med badmintonspillerne omkring de tildelte
tider i hallen. Gymnastik ønsker ændring af tiderne. Henrik tager en snak med dem.

•

Ting der rører sig i foreningen, herunder de enkelte udvalg, punkter fra sidste møde.
Kunstgræsbane i Vig.
”Klublokalet” i Vig: Der må gerne hænges billeder, hylder til pokaler m.m. op i klublokalet i
hallen i Vig. Der må gøres noget for at få et klubliv til at fungerer i den nye hal.
Alle kan booke lokalet efter behov.
Kørselsregnskab: Det er vigtigt, at kørselsregnskabet bliver korrekt udført med navne, kørsel til
og fra samt dato. Dette gælder generelt for alle afdelinger.
Henrik sender en bilagsseddel vedr. kørselsregnskab til Torben og udvalgene.

Pædofoliattester skal alle sammen fornyes til januar 2017.

Håndbold: Sæsonen er i gang, og det kører som det skal, med de udfordringer der følger med.
Der er træner/ledermøde i morgen d. 18. november.
Det nye betalingsmodul afventes med spænding.

Kajak: Kajakfolket er gået i hi. De er meget glade for deres nye hus.

Løberne: Der var 600 til Sandflugtsløbet, hvilket er rekord.

Bokserne. Torben og Ole var til møde med trænerne i bokseklubben i går d. 16. nov. Hvor de
fik lavet en arbejdsplan. Der afholdes møde igen d. 12. dec.
Der gøres et godt stykke socialt arbejde i bokseklubben.

Fodbold ungdom: Sæsonen er slut, og de er ved at få trænerkabalen til at gå op.
Højby har taget initiativ til at sammenkalde alle fodboldklubber i Odsherred til et fællesmøde
onsdag d. 23. nov. omkring et samarbejde omkring spillerne.

•

Betalingsmodulet – hvornår kører vi? Og hvem er der hotline til?
Det er lige ved at være på plads. Det er lige nu ved at blive oversat fra engelsk til dansk. Og det
bliver færdigt meget hurtigt.

Henrik vil være HOTLINE 24 timer i døgnet, men bedst i arbejdstiden.

Spørgsmålene omkring Lisas arbejdsopgaver tager Henrik op med Camilla og Charlotte fra
håndbold, helst inden d. 16. dec.

Vil være fint med CC numre når der skal udsendes opkrævninger til bl.a. sponsorer, så hvert
udvalg har eget CC nummer.

Arrangementsudvalg: Idebank til nye tiltag efterlyses. Henrik lægger det på facebook.

Hvad med nogle kæmpestævner?

Nyhedsbrev lægges på facebook.

•

Festivalens generalforsamling 25. 11. 16 og fremadrettet.
På generalforsamlingen d. 25. november skal der udpeges en ny formand, idet Gustav Møller
stopper af familieære årsager.
Det ser ud til at festivalen 2017 kører igennem.

•

Gentagelse af dette punkt fra sidst. Hvad gør vi for at styrke og udvikle vores klub?
Her tænker jeg på kurser for medlemmer og bestyrelse, foreningsforløb med DIF/DGI,
rekruttering.
Der var enighed om at tage det op på et bestyrelsesmøde med forslag om at give udvalgene
mere struktur. Arbejdsbeskrivelser for f.eks. fodbold ungdom og håndbold m.v.
Gerne lokale uddannelser.

•

Generalforsamlingen d. 23. 3. 2017 kl. ?? – valg m.m.
Torben Møller, Ole Larsen og Lone Nielsen. Lone ønsker ikke genvalg.
Ole Friberg spørges om dirigentposten.
Det tages op på næste møde.

•

Åbent punkt for tilføjelser.
Bestyrelsesmøde – julefrokost bliver lørdag d. 14. januar 2017 kl. 13.00 i Herrestrup.

•

Nyt FOU møde+ herunder julebrev.
Næste møde bliver mandag d. 12. december 2016 kl. 18.00 i Herrestrup.
Torben skriver julebrev.

•

Eventuelt.
Vi vil forsøge at sælge Lilholtbilletter på det nye betalingsmodul.
Henrik og Ursula laver annonce.

Ref.: Lone 18.11.2016.

