
 Nyhedsbrev nr. 1

Hej alle

Så er vi her med første nyhedsbrev fra forretningsudvalget i FK Odsherred. Vi håber alle vil komme 
til at synes godt om dette informationsinitiativ, og håber det på sigt vil udvikle sig positivt. 

De sportsaktiviteter der mest udfolder sig om sommeren, er kommet godt fra start og har god 
opbakning til deres træning og kampe. Vi håber dette niveau vil kunne holdes hele sæsonen.

Lethallen og barakkerne i Vig er nu endelig ved at være 100% i færdige. De er taget i brug af 
fodbold, men der mangler stadig at blive indrettet det sidste i ”klublokalet”.
Omkring brug af lethallen i den kommende vinter bliver det en udfordring for håndbold og 
badminton, da hallen ikke er optimal til disse to aktiviteter. Vi arbejder på alternative muligheder
for specielt badminton.
Der har desværre gennem de sidste to-tre uger været noget hærværk på og omkring fodboldbanerne 
i Asmindrup.
Håndboldafdelingen har i forbindelse med deres salg af kalendere for at tjene penge, oplevet at det 
de har købt og solgt videre ikke lever op til det lovede. Der er tale om bedrageri. Vi arbejder med 
sagen.

FOU har haft eller skal have møde med enkelte af vores aktiviteter omkring mulighederne for at 
optimering.
Vi er i gang med at hjælpe Kajakafdelingen med at skaffe penge, så de kan få færdiggjort deres ide 
nede på Kajakøen i Gundestrup med etablering at tag og terasse over de opstillede containere.
Motionscentret arbejder vi løbende med at skaffe nye kunder eller nye tiltag for at udvikle centret 
bedst muligt.
Fodboldungdom har fået et velfungerende udvalg op og stå, og der bliver lagt meget energi i dette 
arbejde fra udvalgets medlemmer.
Bokseafdelingern skal vi i den nærmeste fremtid have møde med, omkring deres situation og hvilke 
muligheder de har fremadrettet for udvikling, således de blive mere selvkørende.

Der skal lyde en tak for hjælpen til den netop overstået Kandiskoncert, der forløb rigtig godt. Der 
var desværre bare 100 gæster for lidt.

Omkring den nye skolestuktur i kommunen- og regeringens oplæg, vil vi meget opfordre de enkelte 
udvalg til at tænke over, hvad det vil gøre for netop jer og jeres muligheder – af både positive som 
negative ting og melde dette tilbage til forretningsudvalget.

Vi har indkøbt 4 stk beach flag med spyd. De er med logo og i farverne gul og turkis. De er til alles 
brug når i synes i kan bruge dem. De bliver opbevaret på motionscentret, hvor de lånes og afleveres.

Fortsat god energi og forår. Hilsen forretningsudvalget

FK Odsherred      
Torben Møller             
Ryttervænget 1            
4500 Nykøbing Sj.       
Tlf.:+45 4016 8743     
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