
generalforsamling

Dagsorden
 
1.      Valg af dirigent
2.       Forelæggelse og godkendelse af formandens beretning 

om foreningens virksomhed i det foregående kalenderår.3.       Forelæggelse og godkendelse af regnskab  for det foregående kalenderår.4.      Fastsættelse af kontingent for næste sæson.5.      Godkendelse af budget for indeværende kalenderår.6.      Indkomne forslag
7.       Valg 

a.    min. 9 bestyrelsesmedlemmer for 1 år b.    1 revisor for 1 år c.    1 revisorsuppleant for 1 år8.      Eventuelt

Nuværende bestyrelsesmedlemmer:

Gitte Krøyer  
Henrik Blichfeldt 

Kenneth Tuelund Hansen 

Beate Jarlshøi 
Mette K. Hansen 

Maria Norstrand 

 
Tommy Gohr Jensen 

Jan Hammershøj 

Jacob Fisker

Tirsdag
18. februar 
kl. 19.30

   Mød op 
det gælder også dig...

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest onsdag 12. februar på gitte@dsa-net.dk

www.sanderumhaandbold.dk



Formandens skriftlige beretning for 2019
ÅRET DER GIK

2019 har været et nyt og spændende 
år, hvor vi endelig fik vores beach-
bane, til stor glæde for både spillere, 
trænere, skolen og alle i Sanderum. 
Banen er hele året blevet brugt flittigt 
af mange. Der har været klager over 
støj, som oftest ikke har haft noget 
med beach-banen at gøre. Vi vil dog 
i håndbold være opmærksomme på 
problemet, så vi fortsat har et godt 
samarbejde med vores naboer, uden 
klager. Tusind tak til de frivillige der 
hjalp med at etablere banen og  
udenomsarealet.

I efteråret var vi så heldige, at 
modtage yderligere midler igen-
nem Sammen om Sanderum, så vi 
i foråret 2020 skal have etableret 
bord/bænkesæt, samt et udendørs 
motionsanlæg - begge skal være i 
sammenhæng med beach-banen.  
Vi håber, at der igen er nogen frivil-
lige, som vil melde sig, når vi skal 
have det på plads.

Håndboldens dag, som er lands-
dækkende, startede op i 2019, så 
det var spændende hvor mange 
nye ansigter der kom i hallen denne 
dag. Vi havde åbne træninger på 
alle hold og vores nye tiltag hånd-
boldfitness og det nye Five-a-Side 
spil var på programmet. Begge dele 
blev et tilløbsstykke, så vi fik hurtigt 
etableret 1 hold Five-a-Side på ca. 
25 kvinder/mænd, og de fleste har 
holdt ved, og der er løbende kommet 
nye til.

UNGDOMSAFDELINGEN

Vi har i alt ca. 135 ungdomsspillere, 
og især på de yngste årgange er der 
kommet stor tilgang, lige fra vores 
små trille troller og op til U11. Vi 
holder på de fleste medlemmer, som 
allerede er i klubben, og det er dejligt 
at mange nye også kommer til.  

U13 pige er en meget smal trup, men 
får hjælp fra U11 til kampe. U15 pige 
er i et holdfællesskab med Bolbro, 
hvor vi stiller med 2 hold, der begge 
har gjort det godt i turneringen. Pt 
har vi desværre efter sommerferien 
ikke haft U13-U17 drenge, og U17 
piger. Dette skyldes bla. efterskole-
ophold.

Vi havde traditionen tro haft kåringer 
af årets spillere, sommer/afslut-
ningsfest (hvor vi som noget nyt 
spillede UV-turnering), juleafslutning 
og fælles træninger/spisning. Disse 
tilbagevendende aktiviteter afholdes 
for at understøtte det sociale i klub-
ben, og sikre at vi kan mødes på 
tværs af holdene.

Spillerne på U10-U16 (før de nye 
årgange) deltog i flere stævner, 
blandt andet Dydensborg Taxi Cup, 
Sønderjyske Cup, og flere beach-
stævner, som er et hit blandt spillere 
og trænere, da de i disse weekender 
giver en masse socialt, samt nogen 
gode fællesskaber.

SENIORAFDELINGEN

Seniorafdelingen er en større afde-
ling med 42 dame- og herrespillere, 
som stiller henholdsvis 2 serie-3 
damehold og 1 serie-3 herrehold, 
hvor der igennem året er kom-
met mange nye spillere til begge 
hold. Disse hold har det rigtig godt 
sammen, og 2 hold tog afsted til 
opstartsstævne i Raskmølle. Flere er 
også blevet ungdomstrænere i årets 
løb, hvilket er rigtig positivt for klub-
ben unge spillere.

ØKONOMI

Økonomisk har 2019 været et 
godt år for klubben. Resultatet på 
ca. 33.000 kr. er noget bedre end 
budgetteret, hvilket primært kan 

henføres til medlemmers tilgang og 
dermed øget kontingent indbetal-
ing, øgede sponsorindtægter, samt 
at Flensborg-turen blev udskudt til 
februar 2020. Med en egenkapital på 
192.510 kr. ved udgangen af 2019 
står klubben økonomisk godt rustet 
til fremtiden, og der er også i de 
kommende år plads til at støtte op 
om sociale aktiviteter på de enkelte 
hold.

Flensborg-turen er afviklet d.2/2, 
hvor 56 spillere/forældre drog afsted 
til SG Flensburg – Magdeburg.

DE FRIVILLIGE

Bestyrelse og trænere kan ikke det 
hele. Derfor er det rigtig dejligt at 
mange forældre har hjulpet til med 
både store og små opgaver. Hjælpen 
i kiosken, koordinering med kørsel 
og vask af spillertøj er en vigtig del 
for at få en klub som vores til at løbe 
rundt, og det er dejligt at se foræl-
dre træde til under træning, hvis 
vores trænere er presset under eller i 
forbindelse med træning. 

En kæmpestor tak og ros til vores 
engagerede trænere og assistenter; 
I bruger rigtig mange timer i klub-
ben, til turneringskampe, stævner, 
og kurser for at dygtiggøre jer. Uden 
jer kunne klubben ikke eksistere, og 
være så velfungerende som den er, 
så stor tak til - og for jer.

Med venlig hilsen 

Formand Gitte Krøyer                                                                                                                                     
Sanderum Håndbold

www.sanderumhaandbold.dk


