
Nyhedsbrev - juli måned 2014 - fra forretningsudvalget: 

Halprojektet i Vig: 
Halprojektet har udviklet sig meget. OKI, Festivalen, VGF, FKO og svømmeklubben forærer nu   

kommunen et engangsbeløb på kr. 1.4 million for at hallen kan blive bare nogen lunde som vi gerne vil have 

den og motionscentret kommer med op i hallen. Projektet hænger nu sammen i en noget skrabet model, så 

nu begynder det endelig, at gå den rigtige vej for både hal og motionscenter. 

Kunstgræsbane: 
Kunstgræsbanen er nu tegnet og den løber i ca. 5.000.000 kr. Der arbejdes videre med det 
økonomiske, der søges fonde m.v. og der er hyret en ingeniør til at hjælpe. 
Roland, Jesper og ”Småtte” vil give den en ”skalle” når Vig Festivalen er overstået. Så vi får en bane 
/ baner som kan bruges af alle. Vi tænker også, at håndbolden kan bruge den om sommeren, når 
der spilles håndbold ude! 
 
Ting der rører sig i foreningen: 
Forretningsudvalget vil åbne op for og sætte fokus på, at fodboldafdelingen ændre navn til FK 
Odsherred i stedet for TFC Odsherred. Tiden er der nu – seniorerne er rykket op, ungdommen 
fungere rigtigt godt - med meget dygtige unge mennesker, gode trænere og glade forældre - så nu 
skal vi være en hel forening.  
Håndbolden fik vist ikke det bedste Høvestævne i mands minde, men vi fik guld medaljer og vi er 
lidt stolte over at kunne klarer de fleste, når vi går kraftigt op i gear, der er trænere som bliver i 
klubben også selv om de skal studere i København, det syntes vi er fantastisk!  
Motionscenteret er nu endeligt med i projektet omkring Vighallen, og det er rigtig godt. Asnæs 
Motion er lukket, og det har givet en masse tilgang, så nu kniber det med pladsen, vi undersøges 
om der kan sættes pavilloner op til ekstra gulv areal og omklædning. Der er en meget positiv ånd, 
og en del nye ansigter. Som alle andre trænere og ledere giver Christina og Susanne den gas – pas 
nu på derude ikke stress  
Det går faktisk rigtigt godt derude, hvilket vi er fuldstændigt klar over, om det er på vand, græs eller 
gulv så har vi en fantastisk forening – hvor vi rummer bredden og har plads til eliten! Tak til Jer 
ledere og trænere for de første 6 måneder af 2014 – dette år kan blive bedrer end de andre, for vi 
udvikler os kraftigt i den rigtige retning!  
 
Lars Lilholt: 
Annoncer om koncerten vil blive boostet på Facebook, så vi håber at det bliver helt vildt og mange 
vil komme til denne sommerkoncert som der er tradition for! Husk at alle kan være med til at gøre 
denne koncert til noget helt specielt, så håber vi blot vejret holder - så må Lars klarer resten  
 
Vig festival 14: 
Der er solgt rigtig mange billetter, det kan blive det bedste år nogensinde. Der er flere spændende 
tiltag på festivallen et af dem er strandhåndbold, hvor vi kan vise vores håndboldspillere frem – det 
forlyder at Torben skal spille for politikerne – så her er chancen til at holde formanden i et fast greb. 
 
Klubfolder: 
Jeg har fået mange spændende indlæg til folderen. Alle udvalg har afleveret et lille skriv, så skal jeg 
sættes det sammen, så vi får en god reklame – en med visioner hvor vi tager hul på foreningsånden, 
vi skal blive En forening, hvor vi beskytter hinanden og slås for medaljer. Meningen med folderen 
er, at den lægges ud på offentlige steder - bibliotek osv. Men folderen skal også kunne bruges i flere 
sammenhænge f.eks. møder, til nye forældre, DGI, DBU, DHF, osv. 
 
På vegne af forretningsudvalget og go´ sommer 
Henrik 


