
Nyhedsbrev nr. 2 fra FKO. 

 Hej alle. 

Håber i alle har haft en rigtig god sommer. Både de der har været i en aktiv afdeling, der relaterer til 

sommeren, og også de, der nu så småt er i en opstartfase for kommende vintersæson.  At vi har fået en 

vitaminindsprøjtning, så vi har noget at stå imod med og klar til nye udfordringer. 

Vigfestivalen gik rigtig godt med godt vejr og mange besøgende. 

Lars  Lillholtkoncerten  gik også godt, trods manglende mandskab, der ikke mødte ind som aftalt. 

Fodbold har haft et forrygende forår og lige nu mangler der en målmand, men der arbejdes ihærdigt på at 

løse problemet, og flere er indstillet på at hjælpe, indtil det bliver løst. 

Håndbold er så småt ved at komme i gang. Der er fundet trænere for kommende sæson og 

ungdomsholdene  ska l  til  stævne i Hedebo  d. 21. – 22. september. 

Kajak har fået kr. 25.000 i tilskud fra kommunen og kr. 23.000 fra Friluftsrådet til hjælp til færdiggørelse af 

nogle af de ting, de har i gang på Kajakøen. Tillykke med det. 

I september måned bliver alle afdelinger indkaldt til budgetmøder med Pia og Torben, og der vil, som sidste 

år, blive lagt op til mere indtjening til de forskellige udvalg. Skal de enkelte afdelinger selv stå for at skaffe 

aftale/arbejder og udføre dem? Det kniber efterhånden med deltagelse i det frivillige arbejde, og så kan det 

blive op til de enkelte udvalg selv at finde indtjeningerne.  

Hvordan skal vi fremover håndtere annonceringen af FKO?  Skal   vi  helt overgå til de  sociale medier, 

facebook,  hjemmesider m.v.? 

Der er nu kåret et vinderprojekt omkring genopførelse af Vig Hallen som bliver klar til ibrugtagning i 2015. 

Kommunen er fremkommet med oplæg til kommuneplan 2023 og der er høringsperiode frem til d. 29. 

september 2013.  Den  indeholder  ikke ret meget om foreningslivet og fritidsaktiviteter i vores område. Vi 

opfordrer alle til at læse den og komme med kommentarer.  

 Vi ved der er faldende børnetal i udsigt og hvad gør vi ved det, skal vi tage kontakt til andre klubber i 

området, især inden for holdsport? 

Rute 21 løbet finder sted d. 21. – 22. september når den nye motorvej skal indvies. D 13. august var der 

tilmeldt 2435 løbere om lørdagen og 1343 cykler om søndagen. Vi ved ikke helt endnu hvordan det bliver 

arrangeret, men der skal helt sikkert bruges hjælpere. 

Hjælpere skal vi også have en snak om som ovenfor nævnt  er det  altid de samme der deltager som 

hjælpere og vi bør løfte i samlet flok, det gælder alle der er med i fællesskabet. Fællesskab forpligter. 

God arbejdslyst til alle.                              Hilsen forretningsudvalget  v/ Lone 

 



 


