Bilag 2
Velkommen til generalforsamlingen 2018, dette er min første generalforsamling som formand.
Det er dejligt at se at i er mødt op i dag.
Vi er i dag 133 medlemmer i håndboldafdelingen, dette synes jeg er enormt flot, på trods af at vi ikke har
en skole mere, og vi håber stadig på flere medlemmer.
Vi I bestyrelsen startede året ud med at sætte nogle forskellige mål for vores hold, det største mål var at få
nye medlemmer, det har vi opnået, super. Derudover var der to individuelle mål for senior damer og
herrer, som bestod af at vi gerne ville have dem til at spille i forholdsvis serie 1 og serie 2. Dette lykkedes og
der arbejdes stadig på serie 2 for herrerne.
Året har budt på lidt af hvert, der er som sagt kommet nye medlemmer, men der er også nogle medlemmer
vi har sagt farvel eller på gensyn til. Vi har startet nye tiltag som Stimulastik for de små 0-4 år. Men vi har
desværre også mistet vores børnehold både u6, u8 og u12
Da forårssæsonen sluttede af, havde vi et u6 og et u12 leg i hallen, samt et senior damehold og
dagplejegymnastik. Vores senior herrehold var nødsaget til at trække sig, men der var et par enkelte
spillere som holdt bolden ved lige og trænede med ved damerne.
Efterårssæsonen startede vi op med at fokusere på at vi ville have nogle flere børn i hallen. Der blev derfor
arrangeret et åbent hus-arrangement i hallen, hvor der var et godt fremmøde fra byens befolkning. Der
blev derefter startet børnehold op fra u6 til u12, men efter en periode måtte vi erkende at der desværre
ikke var den store interesse og opbakning til børneholdene. Dette er dog ikke nogen forhindring, og vi vil
prøve med nye tiltag til sensommeren/efteråret igen i 2018, så vi kan få de unge ud og socialisere sig i form
af bevægelse.
I oktober startede Stimulastik op, som er gymnastik for børn i alderen 0-4 år. Dette har været en stor
succes, der har været lidt start vanskeligheder, men det er der ved at komme styr på. Maria og Ulla som er
trænere, gør et stort stykke arbejde for at stimulere børnene. De udfordrer børnene på deres motorik og
sanser. Vi fra bestyrelsens side vil arbejde på at vi bliver ved med at kunne have et gymnastikhold for de
mindste. Og måske på sigt lidt større børn.
Senior damer startede deres sæson i serie 1, de kæmpede nogle gode kampe, men måtte desværre se sig
slået til sidst, og er dermed rykket ned i serie 2. indtil videre ligger de i midten af puljen og kæmper stadig
videre, da dette også er en hård pulje, der er længere kørsel til kampene, da vi desværre ikke er så mange
hold i området længere. Dog er det stadig et mål for dem at komme op i serie 1 igen.
I efterårs sæsonens kom der igen et herrehold på benene, med en kæmpe succes. De startede op med
mange fremmødte til træning og er til dags dato oppe på 16 spillere, derudover ligger de godt i deres pulje i
serie 3 og vi fra bestyrelsen hepper på at de kan rykke op i serie 2, som var lidt et mål fra bestyrelsen side.
Vi håber at i herrer kommer til sæsonstart igen i august, derudover kunne det være lækkert hvis vi kunne få
to herrehold.
I denne sæson har vi kørt noget fitness danse, som er for alle aldre, her kan man få rørt kroppen, fra lille tå
til pegefinger, der er ikke noget fast program, men der bliver sørget for at man får rørt alle muskler og led.
Instruktør Kirsten, har givet byens damer sved på panden og det er dejligt at se at vi også kan få andre op i
hallen, uden at de skal have fat i en bold.
Vores dagplejer bliver større og større og det er dejligt at se. De er i dag 6 privatdagplejere tilknyttet til os.
Vi synes det er dejligt at de vil bruge hallen. De bruger hallen fast hver onsdag, og arrangerer nogle gode
arrangementer for børnenes forældre, som bedsteforældre dag, juleafslutning og fastelavn.
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 2018.

Det er dejligt at se at der har været lidt større opbakning med både passivmedlemskort, men også med
julekalender salg i 2017. Vi håber at I medlemmer igen I år vil bakke op om disse arrangementer, og være
med til at gøre dem hyggelige, så vi kan styrke det socialt sammenhold mere.
Vi har i år haft et stort overskud i forhold til sidst år. Nogle af disse penge vil vi gerne bruge på vores
medlemmer. Der er derfor blevet investeret i forskellige redskaber til dagplejen og stimulastik, så vi kan
bygge større og bedre forhindringsbaner. Derudover er der også nye bolde til den kommende sæson i
august til både damer og herrer.
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.
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