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

Nuværende bestyrelsesmedlemmer:

Mette Hviid 
Gitte Krøyer  
Jane Willander 

Jan Hammershøj 

Finn Skøtt Mikkelsen 

Jannick Johansen 

Søren Kristensen 

Kenneth Hansen 

Heidi Schweers 

Maria Gilloway 

Alle genopstiller.  

Tirsdag
23. februar 
kl. 19.30

   Mød op 
det gælder også dig...

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest tirsdag 9. februar på mehl@odense.dk

www.sanderumhaandbold.dk



Formandens skriftlige beretning 2016
MIT FØRSTE ÅR 
Da jeg sidste år sagde ’ok’ til at blive 
formand, mere end måske takkede  
ja tak, så var det nok med en vis 
skepsis omkring, hvad et formand-
skab er for en størrelse – og hvordan 
tiden ville række til det.

Jeg må sige, at det har været og 
er en positiv oplevelse at være 
engageret i Sanderum Håndbold – 
også som formand. Og jeg har lyst 
til at sige til alle jer, der kan have lidt 
forbehold omkring frivilligt arbejde, 
og hvor mange timer, der bruges  
og hvad man egentlig får igen.  
Prøv det. I vil få rigtig meget igen. 
Ikke i timer og i tid, men i positive 
oplevelser. 

Jeg nyder, når tiden er til at tage et 
smut forbi hallen og bare lige mærke 
stemningen. Når man træder ind, 
så summer hallen af glade, aktive, 
koncentrerede og nogle gange 
fjollede spillere. Trænere, der ’fortviv-
let’ men stadig med smil på læben 
forsøger at få spillerne til at ’makke 
ret’. Forældre, der tager sig tid til en 
hurtig snak og næsten altid et besty-
relsesmedlem, som lige er forbi for  
at ’ordne noget’.

Det summer af liv og er et skønt 
afbræk i en ellers fortravlet hverdag. 
Så virker de mange timer pludselig 
mindre. Og måske er det også 
derfor, at vi faktisk har en fuldtallig 
bestyrelse, der genopstiller. Vi kan  
jo ikke rigtig undvære det..

Så jeg kan kun opfordre alle til at 
engagere sig og blive en del af klub-
livet. Jeg lover, at I vil få en positiv 
oplevelse.

DE FRIVILLIGE 
Bestyrelse og trænere kan ikke det 
hele.

Det betyder selvfølgelig meget, at 
der er rigtig mange forældre og 
spillere, der byder sig til med store 
og små opgaver.

Vi er rigtig stolte af, at vi allerede har 
flere unge spillere, der viser sig som 
ægte foreningsmennesker. Udover, 
at de spiller selv, så tilbyder de sig 
på forskellig vis i form af at være 
trænere, dommere eller ’vejledere’, 
når de yngste skal spille kamp, og 
er altid villige til at give en hånd 
med i kiosken. Et godt eksempel er 
de mange aktive unge mennesker, 
der var i gang til vores seneste U8 
stævne. En kæmpe stor tak til jer 
unge mennesker!

Og tak til alle de forældre, der giver 
en hånd med omkring stort og småt. 
Vi har fortsat brug for en masse 
hjælp og støtte fra jer til at passe 
kiosken, være koordinatorer omkring 
vores trænere, vaske spillertøj mv.  
Vi er glade for hver og en, der byder 
sig til – og tillader os at rykke lidt i 
jer, når vi har brug for hjælp. 

Det er i fællesskab, at vi kan fast-
holde den positive udvikling som 
Sanderum Håndbold er inde i. 

DET SPORTSLIGE 
I ungdomsafdelingen er der omkring 
130 medlemmer, som fordeler sig på 
1 AA-rækkehold, 4 A-rækkehold,  
3 B-rækkehold, 1 C-rækkehold og et 
par stævnehold. I seniorafdelingen 
er der omkring 35 medlemmer, som 
fordeler sig på vores herrehold i serie 
1 fyns-seriekval og vores damehold 
i serie 3.

En kæmpe tak skal lyde til de 22 
hjælpetrænere og trænere, som hver 
uge bruger mange timer på vores 
klub. Det er jer, der er en stor grund-
sten i vores klub.

ØKONOMI 
Sanderum Håndbold kommer ud af 
2015 med et pænt resultat med et 
overskud på omkring 25.000 kr. 

Overskuddet skyldes bl.a. at vi med 
Sørens store indsats har fået godt 
gang i kiosken, hvor omsætningen 
i 2015 steg med omkring 37 pct. i 

forhold til 2014. Det er fantastisk 
både for økonomien og for lysten til 
at ’hænge ud’ efter kampene.

I 2015 trådte vi samtidig nye veje 
for at få lidt flere penge til klubben 
til nyanskaffelser og fælles arrange-
menter for klubbens medlemmer.

En stor tak til alle dem, der hjælp til 
på Tinderbox. Vi prøver igen i år. 

Og tak til alle spillere og forældre for 
hjælp til uddeling af flyers og salg 
af julekort. Det giver en ny indtægt 
til klubben, som betyder, at vi nu 
kan sende vores spillere afsted til et 
ekstra stævne i Flensburg i foråret. 
Det lugter lidt af udlandet, som vi 
ofte har talt om, at vi gerne ville give 
vores spillere en oplevelse omkring. 

Og derudover er det skønt, at der 
også er et par af vores hold, der har 
fået fine sponsorater til indkøb af  
billigere træningsdragter.

I 2015 ansøgte vi fritidsafdelingen 
om et tilskud til renovering af kios-
ken. Og vi har netop fået bevilget 
19.500 kr. 

VI GLÆDER OS TIL 2016 
Nu ser vi frem til et spændende år i 
2016.

Der skal spilles en spilles en masse 
håndbold, og vi håber på at få gang 
i et samarbejdsprojekt omkring 
’Håndbold i skolen’, som skal give 
skaffe nye spillere til håndbolden. 

Derudover skal vi i gang med en 
tiltrængt renovering af vores kiosk-
område, så det kan blive et attrak-
tivt og hyggeligt samlingspunkt 
for spillere, trænere, forældre og 
tilskuere. 

Med venlig hilsen

Mette Hviid, Formand Sanderum 
Håndbold

www.sanderumhaandbold.dk


