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Hej alle medlemmer! 

 

Så er efteråret på vej, og de forskellige skoler er startet igen efter ferien. Vi har overstået Vig festivalen og Lars Lilholt 

koncerten, der begge forløb meget tilfredsstillende. Tak for jeres hjælp ved disse arrangementer. 

Vores forskellige aktiviteter er alle ved at være kommet godt i gang.  

 

Fodbold er startet på deres ”efterårsturneringer”. Det bliver spændende at følge vores førstehold i Sjællandsserien. Der 

skal lyde et velkommen i klubben, til de nye spillere der er kommet til her hen over sommeren. Håber i vil falde rigtig 

godt til. Jeg vil opfordrer alle til at bakke vores fodboldhold op til deres hjemmekampe i Asmindrup.  

Håndbold er lige før de starter træning op for alle holdene. Nogen har ”tyvstartet”. Det bliver spændende at følge de 

kommende kval.kampe, og de nye turnering, der starter til oktober. 

Bokserne er startet på deres nye sæson med et helt forrygende fremmøde af glade mennesker, der gerne vil træner hos os. 

Det bliver spændende at følge bokseafdelingens udvikling her hen over efteråret. 

Løbene er utrolig aktiver med et stort arrangement, mange til træningsdagene, og rigtig mange der deltager i de 

forskellige løb, der bliver udbudt rundt om i kongeriget. Godt gået løbere. 

Gymnastikken og bordtennis er lige før sæsonstart. Begge dele foregår i Herrestrup. 

Badminton er ved at finde sine ben efter de famøse halbrand. Det ser rigtig godt ud med belægningen på udnyttelse af 

banerne, og ikke mindst det sociale samvær, der er blevet etableret i Herrestrup. Vi får mange positive tilkendegivelser på 

det arbejde, der er blevet gjort af badminton i Herrestrup. 

Kajak har nyt godt af den rigtig gode sommer med rigtig mange junior kajakroer og et pænt fremmøde af voksne. På et 

tidspunkt var der venteliste for junior kajakroerne. 

På det sidste har de været lidt plaget af det meget blæsevejr med aflysninger til følge. Men indtil videre en fin sæson. 

Motionscentret har haft en fornuftig sommer, og nu er folk ved at vende talstærkt tilbage. Vi arbejder på at optimere 

centret her i den kommende tid, omkring åbningstider og eventuelt yderligere plads- og badefaciliteter. 

 

Omkring halprojektet i Vig er det nu lige før, det sendes i udbud. Vi forventer i løbet af de næste 14 dage at få de færdige 

tegninger, der viser hvordan hallen kommer til at se ud og bliver indrettet. Så har håndværkere og entreprenører tre 

måneder til at afgive tilbud i. Derefter vælges dem der skal bygge projektet. Vi forventer at omkring 1. januar 2015 vil 

arbejdet med opførelse af den nye hal kunne starte. 

 

Omkring kunstgræsbanen er det nu lige før, der afleveres diverse ansøgninger til ”byggetilladelse” med mere. 

Planen er herefter, at søge den manglende finansiering. Omkring etablering af banen forventer vi, at kunne starter i løbet 

af foråret 2015, efter jordtemperaturen har passeret de 7 grader. 

 

Forretningsudvalget vil her hen over efteråret sammen med Anti Doping Danmark, arbejde med en politik for foreningen 

omkring doping og andre rusmidler. 

 

Omkring Vig festival 2015 er planlægningen ved at starte op. Jeg håber alle vil være med til at bakke dette arrangement 

op og markedsføre/brande festivalen, hvor i end kommer frem. 

 

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 efterår til alle og tak for indsatsen i sommerens løb. 

 

De bedste sensommer hilsner fra 

 Forretningsudvalget. 
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