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Kære alle

Så er 2013 ved at gå på hæl og jul og nytår sig hastigt nærmer. 
Jeg vil starte med at ønske alle medlemmer, trænere, holdledere, hjælpere, sponsore, kommunens 
folk -  Kort sagt alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår, med en stor tak for samarbejdet i 2013 
og på gensyn i 2014 til jer alle og jeres familier.

2013 vil blive husket for flere ting: 
Først at vi blev sendt uden for døren af kommunen, for så senere  at blive taget til nåde igen, 
omkring bygning af den nye hal i Vig.
Dejligt vi nu er med og ved at kunne præsentere tegningsforslaget, som der vil blive arbejdet for, 
bliver realiseret i løbet af de næste 18 til 24 måneder. Dette glæder vi os rigtig meget over og til.
Det nye oplæg til idrætsfaciliteter i Vig tilfredstiller så godt som alle brugerne i hallen. 
Ligesom der er nytænkning i projekter, der vil skabe mange muligheder for et aktivt og socialtliv i 
Vig hallen igen.

En anden ting vi arbejder meget med. Er etablering af en kunstgræsbane på den eksisterende 
”højbane” i Vig.
Vi forventer inden for de næste par måneder at have afklaret med kommunen, om det kan lade sig 
gøre, eller vi skal finde en anden placering.
Vores håb er, vi kan starte på anlæg af kunstgræsbanen i løber af august måned 2014.

I sidste uge brændte Højby hallen desværre. Det kommer til at gå ud over vores indendørsfodbold 
for fodbold ungdom. Der er blevet taget hånd om erstatningstider og sted, selvom vi godt ved det 
ikke er optimalt.
Vi mistede desværre igen rekvisitter, men denne gang i et noget mere beskedent omfang.

Omkring stormern Bodil har vores kajak afdeling været hårdt presset med alt sat under vand på 
kajak øen. Heldigvis blev containere og klubvogn stående på deres fundament. Men der forestår et 
større oprydnings-og tørrearbejde.

 Til slut vil vi takke for det gode og konstukltive samarbejde alle har udvist i 2013.

     Rigtig glædelig jul
         og godt nytår 
På forretningsudvalget vegne
      Torben Møller
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