
Velkommen til generalforsamlingen 2019. 

Det er dejligt at se at i er mødt op i dag. 

Vi er i dag 173 medlemmer i håndboldafdelingen, dette synes jeg er enormt flot, det er 40 mand mere end 
sidste år. Det er dejligt at vi kan samle så mange børn og voksne i hallen.   

Vores mål for i år, var at få flere medlemmer, og det kan man sige at vi har fået. Der har været et godt 
fremmøde i alle vores aktiviteter, så det er dejligt at se at vi ikke er helt asociale😊   

Vi har i denne sæson fået en masse nye spillere, og gymnaster. Og det er dejligt at se at vi kan berige så mange 
børn som voksne med en masse socialsamvær i hallen. Børn som leger rundt i hele hallen til Stimulastik og 
Voksne/ unge som laver Fitness Danse og Seniorspillere som får spillet en masse lækker håndbold. Det har 
desværre ikke været muligt for os at få stablet nogle børnehold på benene inden for håndbold, men dette vil vi 
arbejde mere i til den kommende sæson.  

Vi har igen i år haft et Stimulastikhold, som har været bestående af 2 hold. De små fra 0-2 år og de store fra 2,1 
til 4 år. Der har været stor fremgang i stimulastik i vores anden sæson, som har budt på både sang, leg, Læring 
og en masse motoriske bevægelser. Maria og Ulla har virkelig hjulpet vores børn med at få styr på deres kroppe 
og bevægelser.  

Vi har fået et praj om at vi muligvis har et U10 drengehold til den kommende sæson, dette er noget vi vil 
arbejde mere med, og Vi håber at det lykkedes at få det stablet på benene så vi kan få nogle børnehold i hallen 
igen. 

Senior damer startede deres sæson med at få en ny træner og hjælpetræner. Træneren Lars var ikke en som vi 
kendte, men han og Dina har givet dem rigtig meget og lært dem rigtig meget. De startede deres sæson i serie 
2, hvor de før jul sluttede på en 3 plads. I puljen efter jul ligger de pt på 2 plads, og med mulighed for at rykke 
op på en 1 plads. Der er kommet en del nye spillere og gamle spillere til, det er dejligt at vi er så mange 
damespillere. 

Vores senior herrehold har også fået ny træner. Carsten giver en masse godt til vores herre, vi er blevet dobbelt 
så mange spillere, men har før jul været hårdt ramt af skader, så hårdt at vi har været nødsaget til at afmelde 
deres sidste kamp. Efter jul er flertallet heldigvis kommet stærkt tilbage og det er vi på sidelinjen rigtig glade 
for. Det betyder at Carsten igen kan stille det stærkeste hold, så der kan vindes de sidste kampe. Herrerne 
sluttede før jul på en 3 plads, hvor de her efter jul ligger på en 5 plads. 

Vi har igen i år haft vores Fitness Dance, som er for alle aldre. Kirsten som er instruktør, gør en masse for at 
vores deltagere får rørt deres kroppe og får noget sved på panden. Der har i år været stor fremgang på denne 
aktivitet, og det er dejligt at vi kan give byens borger andre alternativer til at få sig rørt end kun ved boldspil.  

Vi har tilknyttet 5 privatdagplejere til os, hvor den ene pt er på barsel. Det er dejligt at se at de kan være med til 
at bruge hallen, i formiddagstimerne. De bruger fast hallen hver onsdag, som en slags legestue. 
Privatdagplejerne arrangerer i løbet af året for deres børn, fastelavn, bedsteforældre dag og juleafslutning,  

 



Lotto er en dejlig begivenhed vi kan tilbyde byens borger og er også noget der bliver gjort med glæde, selvom 
der er en masse arbejde bag det. Det er dejligt at se så mange af de faste lottogænger som nyder at komme 
nede i hallen hver anden mandag. Der er ikke et overskud hver gang, men der er gode gevinster, så vi håber på 
mere fremgang i år 2019. 

2018 er året hvor vi har valgt at stoppe med at lave julekalender. Der er desværre mere arbejde i det end vi kan 
blive ved med. Og der er desværre ikke nok hjælpere til at komme rundt med dem. Derfor vil der i år 2019 ikke 
komme julekalender rundt.  

Der har været et lille overskud i år, dette skyldes at vi har brugt en del penge på nye bolde til vores senior 
afdeling. Da de gamle var godt slidte. Derudover fik vi et tilskud fra DGI, så vi kunne investere i flere materialer 
til stimulastik. 

Bestyrelsen vil gerne takke trænere og hjælpere som har været med til at vi kan stille alle disse hold, uden jer 
ville der ikke kunne stables et hold på benene. Men vi vil også sige tak til jer spillere, at i vil bruge jeres tid i 
hallen sammen, det er dejligt at se al den aktivitet og glæde i giver til hinanden når i er sammen. 

Derudover skal der også lyde en stor tak til Majbrit Clausen og Bente for det store arbejde de laver omkring og 
til lotto. Uden dem ville vi ikke have lotto.  

Til sidst vil jeg slutte af med at sige tak til 3 bestyrelsesmedlemmer, Anne Marie Naujeck, Louise Brodersen og 
Mari Louise Skriver, tak for mange års godt samarbejde, det har været dejligt at arbejde sammen med jer i 
mange år, og jeg håber at vi mødes igen engang i foreningens regi.   
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