
Nyhedsbrev fra Forretningsudvalget i FK Odsherred - efterår 2016 

 

FK Odsherred – Det er lidt op ad bakke, festivalen giver underskud og vi mister medlemmer mest hos ungdommen, 

men også mere generelt, det er svært at fastholde medlemmerne. 

FASTHOLDELSE: Hvad gør vi så ved det – ja der er stor opbagning i udvalgene for at finde frem til de vise sten, vi er 

klar over at de rette instruktører/ trænere er grundstenen, men også forældrenes valg. Jeg har lige hørt at en U10 

pige har 4 aktiviteter hen over ugen, hun spille håndbold  ridder på en hest, går til spil og skal starte til gymnastik - 

mon det går og er forældre for flinke/føjende? 

Måske vi skulle tage fat i forældrene eller helt sadle om og tilbyde den helt store palet sådan at man i Vores klub kan 

spille bold, padle i vand, bokse, gå til motion eller en masse andet for et en gangs beløb eller en familie betaling hvor 

alle er med – jeg ved ikke hvad der er den rigtige vej, men det skal vi finde ud af sammen og derfor indbyder vi igen 

til brunch, på generalforsamlingen lørdag den 25. marts kl. 10.00 i 2017 I Herrestrup – sæt kryds i kalenderen så kan 

vi komme i gang med at finde en løsning eller en model som vi kan arbejde hen imod!  

Ligesom vi vil fastholde så vil vi også udvikle og derfor er spørgsmålet ligeledes:  

Hvad gør vi for at styrke og udvikle vores klub, Her tænker vi på kurser for medlemmer og bestyrelse, 

foreningsforløb med DIF/DGI og rekruttering. 

Det skal der en drøftelse til om, hvad vi vil/kan gøre for at udvikle vores klub. Aktivitetsudvalgene gør alle et stort 

stykke arbejde, men hvad gør vi for at rekruttere nye ansigter til blandt andet bestyrelsesarbejde.   

En ting som vi har besluttet er at der skal et nyt betalings modul til og det er vi i gang med at implicere – det bliver 

nemt og tager alle kort samt mobil pay, så vi glæder os rigtigt meget, det registrere også aktivitets- medlemmerne. 

Vi forventer at det kører inden jul! 

Budgetterne er ved at være på plads og igen skal der lyde en stor tak for jeres arrangement og bestræbelser på at få 

hjulene til at løbe rundt, det er dyrt at være i så stor en forening specielt uden festivalens tilskud men mon ikke det 

går, det skal det!  

Vi glæder os alligevel over en masse ting i foreningen – mest hvordan udvalgene får tingene til at ske, det nye 

motionscenter som bare vokser dag for dag og så den nye hal og hvad fremtiden bringer, måske en kunstgræs plæne 

vi får se - men der arbejdes lystigt på projektet og hvis du kan sådan noget med at indsamle penge, så meld dig på 

generalforsamlingen - så er det sikkert at vi finder en arbejdsopgave til dig omkring denne store opgave  

Der er nu lidt tid til jul, men ønskerne dem har vi mange af og i samarbejde med kommunen, sponsorer og en rigtig 

god festival i 2017, så kan vi komme tæt på alle ønskerne og få en god og samlende forening som vi virkelig kan være 

stolte af. 

Det var vist ordne fra forretningsudvalget her i efteråret, en sidste ting som vi alle kan glæde os over, er at det 

lykkedes næsten at blive 600 til sandflugts løbet i Rørvig – godt Løbet/gået!   

 

M.v.h. FORRETNINGSUDVALGET – ved i hvem vi er: Torben Møller er formand, Henrik Søborg er næstformand, Pia 

Sanggaard er kasser, Lone Nielsen er sekretær og Ole Larsen bestyrelsesmedlem! 


