
Nyhedsbrev fra FK Odsherred forretningsudvalget                                                                 

Konstituering af forretningsudvalget. 
 
Formand: Torben Møller. 
Næstformand: Henrik Søborg. 
Økonomisk ansvarlig: Pia Sanggaard. 
Sekretær: Lone Nielsen. 
Bestyrelsesmedlem: Ole Larsen. 
 
Arbejdsfordelingen i div. Udvalg ses på hjemmesiden www.fkodsherred.dk  
 
Det var en god, stille og rolig generalforsamling d. 27. marts 2015. Vi var ca. 25 tilstede. 
Alle bilag skal underskrives af udvalgsformanden, inden der kan ske udbetaling. Dokumentationen 
skal være i orden. 
 
Medlemsregistrering, kontingentbetaling og halfordelingstider. Vi får fremstillet et system, der vil 
gøre det nemmere for den person der fremover skal fordele spilletider i alle Vores haller. Vi ønsker 
også at systemet skal indeholder medlemsregistrering og kontingentindbetalinger, så vi kan frigøre 
os helt fra KLUBMODUL.  
 
Foreningsfesten som skulle være 6. juni 2015, måtte desværre aflyses på grund af for ringe 
tilslutning og det er vi rigtige kede af. Derfor har vi besluttet, at vi skal gøre tingene anderledes. Vi 
skal kunne samle 200 - 300 mennesker til en fest på kryds af aktiviteterne, vi er en forening hvor 
der er næsten 2000 medlemmer, vi ved godt at alle passer sit, men det kunne være sjovt at høre 
om og være sammen med alle aktiviteterne på en gang (alle for en, en for 2000). 
Forretningsudvalget vil i samarbejde med arrangement udvalget forsøge at finde en måde hvorpå 
dette kan lade sig gøre! Vi skal da ha’ en fest på kryds og tværs.  
 
Endelig får vi en ny hal i Vig. Kontrakten er underskrevet og første spadestik bliver den 20. maj 
2015. Der er borger møde i Vig d. 18. maj 2015, hvor planen bliver gennemgået. 
 
Vores nye Talentprojekt er en kæmpefornøjelse og forældrene er meget begejstrede. Det er i 
samarbejde med Nykøbing fodbold, Asnæs fodbold og FKO fodbold, hvor vi spiller fodbold med de 
bedste af Vores børn, med de bedste af Vores trænere / instruktører. Sparrekassen Sjælland har 
virkeligt medvirket til, at vi kan køre et projekt for de største talenter indenfor fodbold i år og de 
næste 3 år. Så må vi se hvordan det udvikler sig, og om det kan komme til at berører Vores andre 
sportsgrene / aktiviteter.   
 
Dansk bank har også støttet fodbolden i Vores område, det er nemlig på Vig Skole at de støtter 
med 30 bolde som blev udleveret i går med presse og store smil, det er Torben Møller og Ole 
Larsen der er med omkring fodbold arrangementet på Vig Skole. Men det er Henrik Søborg der er 
med på billedet i avisen som stand in  Et godt arrangement kommer til at løbe af staben i løbet 
af juni måned, hvor vi FKO, stiller med instruktører / trænere sammen med skolens lærer og får 
fodboldskole arrangementet til at løbe af staben.  

http://www.fkodsherred.dk/


Vi får en del presse på dette samarbejde og forhåbentligt kan vi udbygge samarbejdet (Vigskole – 
FKO) med andre aktiviteter på denne skole. Vig skole bygger Deres indlæring på sport og sundhed 
– røring og læring, endeligt et projekt hvor der også bliver plads til de urolige drenge. Skolelederen 
på Vig skole fortalte, at de allerede nu kunne mærke store ændringer i forhold til - plads til den 
enkelte og at eleverne også giver plads til hinanden og kammeraterne. Det er også noget vi kan 
bruge efter skoletid, sådan at den enkeltes fokus bliver, at være bedre til sin sport eller skolegang. 
”Kommer de unge mennesker med denne opdragelse fra skolen, så bliver det nemmere at være 
træner / instruktør, for os i fritiden”. 
 
Vi får en konsulent i håndbold afdelingen fra 1. maj 2015 og et år frem. Det forventer vi os meget 
af. En der med stor kompetence kan vejlede Vores trænere på stedet og ikke i kurser langt fra 
åstedet.  
Håndboldafdelingen deltager over sommeren i Høvestævne, beach håndbold, skolehåndbold og 
håndboldkaravane. 
 
Vi ønsker os en ny Kunstgræsbane. Men pengene hænger ikke på træerne. Der er foreløbig afslag 
fra 8 fonde og der mangler ca. kr. 2,5 mill. Alternativet bliver måske at drosle den ned i størrelse. 
Vi skal ikke ud og låne penge, men må se hvordan det går.  
 
Det handler meget om fodbold og håndbold i denne omgang, men vi har ikke glemt de andre 
sports grene og vil skrive om dem i det næste nyhedsbrev efter sommerferien – ingen har meldt 
ind, at der er problemer - så vi har det indtryk, at det går godt, men det hører i mere om efter 
sommerferien, vi glæder os til at fortælle solstråle historier. 
 
”Vores” Vigfestival 2015 går strygende, billetterne bliver solgt hurtigere i år, så hvis du mangler en 
billet eller ønsker at være hjælper, så er det nu du skal ud af busken. Se Deres flotte hjemmeside 
http://vigfestival.dk/ og få de oplysninger du mangler. 
 
Konfirmander. Vi har igen i år givet gaver til Vores 35 konfirmander som er medlem af Vores store 
forening. FKO forærer alle der er medlem af Vores forening et Håndklæde med logo som 
konfirmationsgave, men vi er ved at løbe tør - så hvis du har en ide til en konfirmationsgave til 
næste år, så kom med ideen! Skriv den på Facebook eller direkte på mail. Alle mail adresser til 
forretningsudvalget, finder du på Vores hjemmeside. 
 
Det var hvad vi ønsker at skrive og fortælle i nyhedsbrevet her fra foråret – vi kommer igen efter 
sommeren med nyt på kryds af alle sportsgrenene  Go’ sommer til alle fra Forretningsudvalget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Følg os på www.fkodsherred.dk eller på Facebook på https://www.facebook.com/FKOdsherred  

http://vigfestival.dk/
http://www.fkodsherred.dk/
https://www.facebook.com/FKOdsherred

