FK Odsherred

Forretningsudvalget

Referat fra møde i forretningsudvalget mandag d. 9. januar 2017 kl. 19.00 i klublokalet i Vig.
Tilstede:
Torben Møller.
Pia Sanggaard.
Henrik Søborg.
Lone Nielsen.
Afbud fra Ole Larsen.

Dagsorden.:
Pkt.:
•

Godkendelse af referat fra 12. 12. 2016, og dagens dagsorden
Referatet fra mødet d. 12. december 2016 blev godkendt.
Dagens dagsorden blev godkendt.

•

Økonomi 2016, og budget 2017.
Regnskab 2016: Bogføringen 2016 bliver færdig med et udkast til en balance fredag d. 13.
januar, så der vil være en udmelding til bestyrelsesmødet lørdag d. 14. januar.

Budget 2017: Alle afdelinger har bidraget med deres oplæg til budget 2017, og Torben har
meddelt at det i hovedtræk ser fornuftigt ud, og der nogle enkelte bemærkninger/
kommentarer medsendt til de enkelte afdelinger.

Medlemstallet i FKO er opgjort til 1849, og fællesudgifter pr. medlem beløber sig til kr. 230,hvilket hidtil er blevet dækket af ”honorar” fra festivalen, og de fælles arrangementer
der har været i årets løb.

Alle ekstra tjente penge går altid i fælleskassen.

Det er besluttet d.d. at nedlægge arrangementsudvalget, men med ønsket om fortsat at kunne
fastholde hjælpere til de arrangementer der måtte komme fremover.

Håndboldudvalget ønsker et passivt ”familiemedlemsskab”, hvilket vil være bedre med et
”familieponsorat” hvor man får tilsendt en faktura.

•

Ting der rører sig i foreningen, herunder de enkelte udvalg, punkter fra sidste møde.
Torben:
Bokserne: Der afholdes møde hvert kvartal kl. 17. – 18. Jørgen fortsætter som formand.
Fodbold senior: Der sonderes i forhold til ny seniortræner.
Mulvad bliver U19 træner.
Udfordring i 2. og 3. holds gruppen. U19 træner sammen med dem, og det forsøges at få dem i
mesterholdsrækken.

Pia:
Kajak: Intet nyt.

Lone:
Håndbold: Camilla fortsætter som formand for håndbold.
Nye kontingentsatser for ungdom bliver tilsendt forretningsudvalget.
Der søges et samarbejde omkring U16 og U18 med Klintsøgård.
Ansættelse af trænere for kommende sæson begynder i morgen d. 10. januar.
Forslag om en ”fælles foreningsvin” til gaver m.v. eller den kan købes så der tilfalder
håndboldafdelingen en aftalt sum pr, flaske. Med logo for FKO. Brugsen i Asnæs er blevet
spurgt, men Brugsen i Vig, Højby og Nykøbing bør også blive spurgt.

Herrehåndboldkampen søndag d. 8. jan. Var under lavmålet. Dårlig indstilling fra spillerne.
Henrik:
Badminton: Henrik forsøger at få 2 badmintonbaner fri i hallen i Vig om onsdagen, idet
gymnastik fylder ret meget.
Løberne: Havde et rigtig godt arrangement søndag d. 8. januar.

•

Betalingsmodulet.
Betalingsmodulet kører fra i morgen d. 10. januar og Henrik holder møde med Camilla,
Charlotte fra håndbold og Jørgen fra bokserne på torsdag d. 12. januar.
Der medfølger en drejebog.

•

Festivalen fremadrettet.
Der afholdes møde i festivalen i aften. Til jul er der solgt 700 billetter mere end budgetteret.

•

Bestyrelsesmødet den 14. 1. 17.her efterfølgende julefrokost.
Dagsordenen er udsendt til alle deltagere.

•

Generalforsamlingen 25. 3. 2017 kl. Hvis noget nyt.
Til dirigent foreslås Flemming Vestergård, idet Ole Friberg er forhindret.
Lone skriver dagsorden til næste møde.

•

Åbent punkt for tilføjelser.
Reklameomdelingen for 2017 r på plads, med 3 omdelinger. Der spørges om mulighed for en
ekstra omdeling i juli måned da Post Danmark har sagt nej.
Bestyrelsen spørges på lørdag d. 14. til bestyrelsesmødet.

Torben har møde med forvaltningen torsdag d. 12. januar omkring motionscenteret m.v.
Drøftelse omkring OKI og fremtiden omkring hallen og svømmehallen i Vig.

•

Nyt FOU møde og nyhedsbrev.
Næste møde bliver mandag d. 13. februar 2017 kl. 19.00 i klublokalet i hallen i Vig.
Nyhedsbrev: udsendes i marts måned.

•

Eventuelt.
Intet under eventuelt.
Ref.: Lone 10. 01.2017

