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Velkommen til generalforsamling 2020 

Tak fordi i er mødt op, det er dejligt at se. 

I denne sæson er vi 182 medlemmer under håndboldafdelingen, det er ni mere medlemmer end 
sidste år. Så trods nedgang har vi stadig formået at tiltrække flere til klubben, det er dejligt. 

Vi har i denne sæson fået en masse nye spillere, og gymnaster. 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 på vores onsdagshold, voksne/ unge som laver Fitness Danse og 
Seniorspillere som får spillet en masse lækker håndbold. 

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 især på vores det ældste hold, der 
har både været sang, leg, Læring og en masse motoriske bevægelser. En stor tak til Tine og 
Louise for at ville være vores trænere i denne sæson, i har gjort et godt stykke arbejde. 

Vores senior damer har været ramt af sygdom og graviditeter, men vi har alligevel formået at stille 
et stærkt hold, vi har en del fightere på holdet, som gerne tager nye pladser på banen for at vi kan 
spille kamp. Det er desværre kun blevet til en enkelt sejr, men vi kæmper vores R.. ud af bukserne 
og der er ingen sure miner, trods de mange nederlag. Der skal lyde en stor tak til alle spillere for at 
møde op og kæmpe til det sidste i hver kamp, det er dejligt at se at humøret stadig er der, også en 
stor tak til jer som gerne hjælper med træningen, da vi ikke har kunne finde en træner i år, har 
Christina og Susan stået for træning, med hjælp fra spillerne. 

Senior herre har haft en tilbage gang i spillere, og har desværre haft udfordringer med at stille hold, 
men på trods af dette, har de stadig formået at spille alle kampe og har også vundet et par stykker. 
Der skal lyde en stor tak til Niels Jørgensen for at ville træne herrerne og tak til Ronni for at hjælpe 
til og få det hele til at gå op i en højere enhed. 

Vi har igen i år haft vores Fitness Dance, som er for alle aldre. Der skal lyde en stor tak til Kirsten 
som er instruktør, og som 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 borgere andre alternativer til at få sig rørt, end kun ved boldspil. 

Vores private dagplejere er stadig i hallen hver onsdag, dette er vi rigtig glade for. De er dog blevet 
døbt som onsdagsholdet, og går man hjemme med børn i alderen 0-3 år, så er man velkommen til 
at blive medlem og kigge ned forbi i hallen fra 09.00- 10.00, hvor man kan møde andre børn og 
voksne og evt. få en god sparring. 

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. Majbrit og Tommy har gjort 
en kæmpe indsats i år 2019, dette har også resulteret i et større overskud i klubben. 



Til sidst vil bestyrelsen gerne takke trænere og hjælpere som har været med til at vi kan stille alle 
disse hold, uden jer ville der ikke kunne stables hold på benene i gør en kæmpe indsats. 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 lyde en stor tak Til 
Majbrit og Tommy for et stort stykke arbejde omkring Lotto og Tak til Lars som glædeligt er der for 
vores lotto gænger hver anden mandag, så de kan få friske forsyninger. 

Vi slutter året af med, med et pænt overskud på knap 25.000 på trods af at vi ikke har solgt 
julekalender. 
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