
Nyhedsbrev fra forretningsudvalget - april måned 2016   

 

Generalforsamlingen er vel overstået. Det blev en rigtig god oplevelse. Brunch og tidspunkt passer godt, men stor 

deltagelse og rig spørgelyst. Efterfølgende har forretningsudvalget konstitueret sig med følgende pladser i 

forretningsudvalget. Torben er genvalgt som formand, Henrik som næstformand, Pia som kasser, Lone som sekretær 

og Ole som menigt valgt medlem. Der var en del spørgsmål til bestyrelsen som er taget til efterretning og 

besvaret/udført ændringer på de spørgsmål som havde en mulig reaktion. yderligere kan læses af referatet fra 

Forretningsudvalgets møde den 11. april i år.(kommer på hjemmesiden efter næste forretningsudvalgs møde den 30. 

maj 2016) 

I Vores forening går det der ud af – Vores kommende grønne hal skal have indkøbt nyt materiel, vi får ting for ting, 

det vil sige at vi bytter med forsikringsselskabet, brændte materiel til nyt materiel en ordning som kommunen har 

godkendt, hvilket kan give lidt udfordringer da noget materiel var lidt forældet og ikke lige til at genfinde, men har en 

værdi for dem som brugte det! 

Samtidigt skal Vores motionscenter i gang sådan rigtigt, de har ikke brugt så meget på nyt i de seneste år, fordi de 

ønskede at få nyt, når flytningen til hallen blev en realitet. Så derfor er Susanne og co. i gang med den store indkøbs 

pung, så alle kan få en rigtig god oplevelse fra dag et i de nye omgivelser. 

Fodbold afd. har et rigtigt godt samarbejde med Klintsøgård hvor vi får afprøvet at spille på kunstgræs. 

Talentprojektet fortsætter trods udfordringer med Sparekassen Sjælland som har opsagt samarbejdet og åbnet 

muligheden for at søge i Deres fond – det er muligt at vi ikke kan komme i betragtning, vi kender ikke Deres fonds 

regler endnu. Derfor søges der anden finansiering, projektet er rigtigt godt og trænerne omkring dette projekt er 

meget kompetente og dygtige, så det vil være ærgerligt hvis det skal stoppe – også set med den betragtning, at 

fastholde og udvikle de unge dygtige fodboldspillere i Odsherred.  

Vores andre aktiviteter som badminton, gymnastik, og håndbold er næsten stoppet op for sæsonen og står foran 

skiftedag, både hvad angår baner i den nye hal men også trænere. Det bliver spændende og se hvordan vi udvikler 

os, når vi nu får flere indendørs tider og muligheder.  

Bokserne fungere rigtigt godt, Jørgen har fat i den lange og rigtige ende, så der er mulighed for at få en på tuden i en 

god og rolig atmosfære, i de nymalede lokaler i Nykøbing.  

Kajak bygger og ”forsikrer” os om at de har styr på projektet – det ved vi de har og det bliver spændende til 

indvielsen af det nye ”klubhus” at se om det kan holde vand.   

Løberne er også i gang igen, de er mange – de har skiftet formand Michael er nu den nye igangsætter og spydspids. 

Husk vi bidrager altid med stort støtte og ideer til at løse udfordringerne, men heldigvis er Henrik jo stadig med på 

sidelinjen så mon ikke det går som det plejer – Jeres afdeling har udviklet sig fra at være en alm. Størrelse til at blive 

en af de største i Vores forening – klø på, vi er stolte af denne tilgang og Jeres måde at finde både trænere og terræn 

som giver plads til de dårligste, og kan udfordre eliten.      

Vi har haft en stor gruppe af unge mennesker som har valgt at konfirmere sig i år, nemlig hele 25 både drenge og 

piger, stort tillykke til dem! 

 

Det var lidt nyheder fra Forretningsudvalget – klø på derude, vi støtter Jer, alt det vi kan!  

Følg os på www.fkodsherred.dk eller på www.facebook.fkodsherred.com   

http://www.fkodsherred.dk/
http://www.facebook.fkodsherred.com/

