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Det går godt! 

I denne periode er det gået rigtigt godt både sportsligt og økonomisk – det er lidt farligt at melde ud, men 

vi er meget stolte på det sportslige plan.  

Vi har aldrig ligget så højt i fodbold, vi vinder stævner i håndbold, bokserne fungere og udvikler sig godt, 

badminton er gået i gang og Herrestrup hallen er fyldt til bristepunktet. vi er på vand med Kajakker hele 

denne gode sen sommer og Gymnastikken er også gået i gang igen. Løberne løber derudaf. Eneste lille 

besværlighed er at Vores motionscentret ikke har kapacitet nok i forhold til den tilgang der er, samtidigt 

med at lokalerne virkeligt er nedslidte. Kapaciteten forsøges løst ved at indfører magnet brikker sådan, at 

man kan lukke sig ind uden der er opsyn – hvilket betyder at der næsten kan dyrkes motion 24/7 hele ugen! 

Og nedslidningen må vi alle se på, indtil vi flytter i nye lokaler i den nye hal. Nej hvor vi glæder os! 

Økonomien har det ligeledes godt og dette skyldes primært at alle er rigtig gode til at holde budgetterne, 

samtidigt med at Vores disposition med at vende året, altså - ikke gøre brug af penge, der ikke er i kassen 

ser ud til at virke. Vi forsøger også at tænke nyt, for eksempel at kunne bruge telefonen til at betale 

kontingent med og andre smarte tiltag som virker. Festivallen, Vores største sponsor, gør også mange tiltag, 

de skal igennem en vedtægtsændring fordi moms er blevet et issues som de ikke kan komme ud over. 

Festivallen lægger rigtig mange penge i vores kasse igen i år. Derfor ser det ud til at vi kan opretholde en 

sund og god økonomi. Pia og Torben er ved at gøre klar til en ny budget runde, så vi kan få budgettet 

færdigt og godkendt til næste år! 

Næste år - ikke for at tage hul på dette endnu – men der ligger en masse udfordringer og venter, måske 

også lidt investeringer – Hvis vi kan finde en placering ser vi positivt på en Beach håndboldbane - der 

kommer en ny hal - vi skal have kunstgræsbane – der kommer sports ur i Asmindrup som bevirker at alle 

kan holde øje med både tid og score. Alle ting som vi glæder os meget til. Der kommer en Ny festival som 

gerne skulle blive som i år økonomisk set – dog helst uden regn på sidste dagen  der hvor de flest af Vores 

hjælpere tager boder og andre værdi skabende ting ned.  

Lige meget hvor meget vi ønsker os, kan vi jo ikke få det hele – men vi skal glæde os over de ting og tiltag vi 

får gjort i løbet af året, forsøge altid at gøre det lidt bedre end sidste år! Vi skal huske på alle vores gode 

sponsorer uden Jer gik det ikke – og en opfordring - hvis du ikke allerede er sponsorer, så skulle du måske 

overveje det! 

Med sportslig hilsen 

Forretningsudvalget 

 


