
Formandens beretning for året 2015 i FK73. 
 
I 2015 blev der efter mange diskussioner frem og tilbage truffet beslutning om at stoppe med at udgive 
klubbladet. Der var tre primære årsager til, at vi traf beslutningen: bladets redaktør valgte at stoppe, og det 
var ikke ligetil at finde en afløser. Økonomien omkring bladet hang kun lige sammen, og endeligt er et 
klubblad måske ikke længere den mest tidssvarende måde at kommunikere på. 
Men det har nu efterladt et tomrum, at vi ikke længere udgiver bladet. Nogle afdelinger i klubben 
kommunikerer til medlemmerne via Conventus, andre via Facebook og endelig har vi også en hjemmeside, 
hvor vi i begrænset omfang kommunikerer ud, og hvor interesserede kan søge information om klubben. 
Derfor er der brug for at få afdækket, hvilket behov vi har for at kommunikere, og hvordan det bedst 
dækkes, både i de enkelte afdelinger og i hovedafdelingen. 
En af konsekvenserne ved at stoppe udgivelsen af klubbladet blev, at mange af sponsorerne i klubbladet 
faldt fra. Det var ikke nemt at sælge sponsorater til klubbens hjemmeside, så en del af opgaven fremover 
bliver også at finde ud af, hvordan vi igen får vores gode, lokale sponsorer på banen.  
En oplagt mulighed i forhold til sponsorater bliver selvfølgelig hallen. Så der bliver brug for, at der bliver 
lavet en god plan for, hvordan der skal sælges sponsorater til hallen. Skal vi ty til svømmebadets model med 
guld, sølv og bronze sponsorater? Skal der sælges skiltereklamer? 
Hele udviklingen i halprojektet har naturligvis også fyldt meget i FK73. Som udgangspunkt var vores ønske 
at få hallen ind i skrænten og sammenbygget med klubhuset. Bl.a. på grund af krav til brandsikkerhed ville 
det dog blive en meget dyr løsning, så vi og haludvalget blev af kommunen bedt om at tænke i alternative 
placeringer. I næste runde med kommunen var der tre mulige placeringer på bordet, og næste knast skulle 
vise sig at være Skov og Naturstyrelsen, og dens regler i forhold til at fjerne fredsskov. Kommunen og Skov 
og Naturstyrelsen besigtigede området herude, og konkluderede, at der ikke var frie, åbne arealer, hvor 
hallen kunne placeres uden, at der skulle fjernes skov. Til gengæld konkluderede de også, at hallen ikke 
kunne placeres i skrænten, fordi man så skulle fjerne alt fredsskov på det sted. Lige nu arbejdes der så på at 
få hallen placeret mellem skolens legeplads og hullet, og vi håber og tror på en hal med omklædningsrum i 
forlængelse af hallen, således at der bliver et ekstra rum ovenpå omklædningsrummene til f.eks. 
motionsmaskiner. 
 


