
Nyheds brev for august, september måned 2013, fra Forretningsudvalget: 

Vi vil igen slå et slag for fællesskabet: Nu hvor alle bliver ”plaget” med budget lægning, syntes forretningsudvalget 

også at man skal tænke på, hvordan vi i klubben løfter i flok, tjener penge og viser at vi står sammen – for lige så 

vigtigt det er at vi hjælper hinanden, på kryds og tværs i foreningen, når det gælder arrangementer, (altså når vi i 

fremtiden skal afholde et løb, så ønsker løberne at håndbold og fodbold hjælper til på poster osv.) Lige så vigtigt er 

det, at vi viser verden udenfor FK Odsherred, at vi kan klarer opgaverne, f.eks. Uddeling af reklamer (noget Vores 

sponsorer sætter stor pris på) og andre opgaver hvor verden stoler på os – i dag er det Tordenskjolds soldater som 

igen og igen løfter opgaverne og klarer ærterne. Det er forretningsudvalgets helt store passion, at disse opgaver skal 

løses af alle, i stedet for en og samme ”lille” flok hver gang. Derfor er det vigtigt at udvalgene tænker på, hvor de 

passer ind og hvad de kan løfte af opgaver – Pia og Torben har opgaven at spørge ind til, hvad I har af tanker og hvad 

i vil hjælpe med at løfte, til fællesskabet. Måske skal vi have udarbejdet en opgave bank! 

Der sker meget spændende, hvor vi er involveret i nær fremtid – borgermøde i Vig, omkring Deres overbygning på 

skolen, Vores største optage område af unge mennesker. Der skal afvikles rute 21. løb med små 5000 deltagere i alt, 

til løb, cykling og rulleskøjter. Håndboldene er begyndt at rulle igen, fodboldene har rulle et stykke tid og vi forventer 

at alle klarer sig godt og har det sjovt. Grunden til vi lige nævner fodbolden er, at vi går kraftigt efter en kunststof 

bane i Vig og har på nuværende tidspunkt en lille million kr. til projektet, men der er langt igen! En sådan bane koster 

over 6 millioner så der skal gang i fondene. Håndbold damer er kommet på et niveau, hvor de kan gøre sig gældende, 

med de resurser, der er til rådighed, på nuværende tidspunkt.      

Fremtiden byder på – kommune valg, hvor det er yderst vigtigt, at vi støtter op omkring de partier som støtter 

idrætten. Forretningsudvalget vil forsøge, at præge de andre foreninger i Vores kommune til, at gøre det samme. 

Hvis man læser kommunens plan for fremtiden, så står der intet om idrætslivet til gengæld og for de samme penge, 

står der en hel del om museum og andre kulturelle tiltag, men intet om idrætslivet. Det skal laves om ellers vil Vores 

lokaleudgifter stige og tilskuddet pr. medlem falde. Så det eneste vi kan gøre er, at få kontingentet til at stige og det 

ønsker vi ikke! Se planen her: http://www.odsherred.dk/sites/default/files/PDF/Odsherred_Kommuneplan_2009-

2021_Del-1_Hovedstruktur.pdf    

Der er penge i Vigfestivallen igen – vi regner med samme fordeling som sidste år! 

På sportslig hilsen: FORRETNINGSUDVALGET 

Husk din hjemmeside og Facebook ligger på nettet – de kan bruges og hedder: 

www.fkoforretningsudvalg.dk  

www.fkotennis.dk  

www.fkofodbold.dk  

www.fkohåndbold.dk  

www.fkogymnastik.dk  

www.fkokajak.dk  

www.fkoboksning.dk  

http://www.fkodsherredløb.dk/ 

www.fkobadminton.dk   

Kontakt Henrik Søborg hvis i ønsker at bruge hjemmesiderne og Facebook! 
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