
 

 Nyhedsbrev nr. 4 

Hej alle 

 

Så er det tid til et nyhedsbrev fra forretningsudvalget i FK Odsherred igen.  

Vi har nu været processen igennem med alle vores aktivitetsudvalg omkring budgetlægning for 

2014. Dette har været en rigtig god proces, hvor alle har budt kontruktivt ind, og udvist stor 

forståelse for, at budget 2014 kommer i balance. Stor tak til jer alle for dette konstruktive arbejde. 

 

Løberne er nu ved at gå i vinterhi efter en meget flot sæson. Med rigtig mange medlemmer der 

flittigt møder op hver uge til træning. Sæsonen sluttede med et par store arrangementer for løberne.  

Rute 21 løbet og Sandflugtsløbet, hvilket i klare med bravur. Stort tillykke til jer med disse to flotte 

gennemførte events. 
 

Fodbolden har nu sluttet udendørssæson 2013 med stor succes og topplaceringer i flere rækker. Det 

bliver spændende at følge til foråret, hvordan tingene vil udvikle sig, men vi håber og tror på gode 

placeringer, når vi når juli 2014. 

 

Håndbolden er kommet i gang med deres nye sæson. Med pænt fremmøde i ungdomsafdelingen, 

men der har desværre været et lidt stort frafald hos damesenior. Dette har resulteret i, at dameholdet 

starter ud i serie II. Vi håber med denne beslutning, de kommer godt fra start og få mod på det igen. 

Således de hurtigt kan komme tilbage til kval.rækken. 

Hos herrene køre det ufortrødent videre på linje med sidste år.  

 

Badminton lider stadig under ikke at have ordentlige spilleforhold i Vig, men finder ud af det rundt 

omkring i de andre haller. Godt og tålmodigt arbejde. 

Kajakafdelingen er flyttet i Asnæs svømmehal efter en fin sæson. De arbejder stadig på at få gjort 

facilliteterne færdig nede på Kajakøen. Men det er en udfordring i forhold til kommunen og diverse 

tilladelser. 

Motionscentret køre fornuftigt, og der kommer i øjeblikket flere nye kunder til. 

I bokseafdelingen arbejdes der med at få bedre økonomi, så fremtiden kan sikres. 

 

Fredag, den 22. november er der generalforsamling i Vig Festivalen, som igen i år præsterer et flot 

resultat. 

Vig skoles arbejde med at blive en idræts- og sundhedsprofilskole, bakker vi 100% op om, og har 

tilbudt vores hjælp, der hvor de kan se os hjælpe. 
Tegningsoplæg til vores nye hal i Vig, skrider fremad, men desværre ikke så stærkt. Så jeg tror ikke vi skal 

forventer den nye hal i Vig klar før tidligst i løbet af efteråret 2015. 

 

Til slut vil jeg opfordre alle til at stemme ved kommunalvalget 19. november 2013. Jeg håber meget 

i vil støtte op om de partier, der vil arbejde konstruktivt for foreningslivet i vores kommune. 
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Forretningsudvalget 
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