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Hej alle

Så er foråret over os – dejligt. 
Vi har overstået generalforsamlingen med gode præcise beretninger. Tak for det.
Nogle af vores aktiviteter er ved at slutte sæsonen andre er lige ved at starte op.

Håndbold har haft rigtig mange børn og unge mennesker, der gerne har villet spille håndbold.
Hos senior har det set lidt mere broget ud. Herrene køre rigtig fornuftigt. Hos damerne har det været lidt mere 
op af bakke. Desværre midstede vi en del spillere ved sæsonstarten, så der har ikke været så mange til trænings 
før her efter nytår.
Hos bokserne har det kørt fornuftigt med et rigtig pænt fremmøde til træningsdagene, og vi har i fællesskab fået 
afstukket en linje, der gerne skal holde bokseafdelingen på rette kurs. Bokseafdelingen har brug for hjælp i 
deres udvalg, for at komme videre med de ting, de gerne vil.
Løbene har haft en fin vinter med deltagelse i mange løb, og i skrivende stund er deres nye sæson lige startet. 
Det bliver spændende at følge, om den bliver lige så succefuld som sidste sæson.
Gymnastikken og bordtennis køre stille, roligt og stabilt derudaf.
Badminton er den aktivitet, der har lidt mest efter vores midstede haller, men de arbejde fortrøstningsfuld 
videre, og ser frem til den dag, de kan tage hallen i Vig i brug igen.
Fodbold har også holdt gejsten gennem hele vinteren, og har været tilsmilet af en meget mild vinter, så de har 
kunnet træne/spille fodbold ude hele året. Og lige om et øjeblik starter turneringerne, som alle har set hen til.
Kajak er kommet oven vande igen efter stormene, uden de helt store udfordringer. De er ved at være klar til en 
ny sæson, hvor der i år bliver to kajakaftener om ugen.
Motionscentret har haft rigtig mange kunder, der er kommet i centret gennem vinteren. Dette har givet positive 
udfordringer med at finde plads til alle og deres ønsker. Det er gået ok. 
Alle der har ønsket det, er der søgt haltider til for den kommende sæson. Så nu afventer vi de kommende 
halfordelingsmøder. Jeg tror, det kan blive en udfordring at få kabalen omkring haltimer til at gå op for sæsonen 
2014 – 2015 indendørs.

Omkring halprojektet i Vig fik vi alle en overraskelse i sidste uge. Da prisen kom frem på, hvad det vil koste at 
etablere projektet. Men heldigvis er der positive tilkendegivelser fra alle sider på, at ville være med til at 
arbejde for at  finde de penge, der kræves for at realisere projektet. Dette bliver der arbejdet på højtryk på PT.
Omkring kunstgræsbanen tager ting sommetider lang tid, også længere tid end vi sommetider synes er rimelige, 
men det skrider fremad.

Billetsalget til den kommende festival går godt, og ser meget fornuftigt ud. Jeg vil opfordre alle til at være med 
til at markedsføre/brande festivalen, hvor i end kommer frem.
Jo flere billetter der bliver solgt – jo berdre resultat.
Husk vi afholder fodboldskole i uge 29 i Herrestrup. Hjælp fodbold ungdom med at markedsføre dette.

Dejligt at se alle afdelinger bliver bedre til at bruge af vores hjemmeside. Tak for det.
Husk at følg med på www.fkodsherred.dk

Til slut rigtig godt forår til alle og tak for i vinter.
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