
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:

Mette Hviid 
Gitte Krøyer  
Anni Møller Andersen 

Jan Hammershøj 

Finn Skøtt Mikkelsen 

Søren Kristensen 

Kenneth Hansen 

Maria Gilloway 

Jannick Johansen 

Heidi Schweers 

Tirsdag
21. februar 
kl. 19.30

   Mød op 
det gælder også dig...

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest onsdag 15. februar på mehl@odense.dk

www.sanderumhaandbold.dk



Formandens skriftlige beretning 2017
FÆLLESSKAB

2016 har været et rigtig travlt år, da vi 
udover den daglige ’drift’ af Sanderum 
Håndbold også fik mulighed for at reno-
vere vores kiosk.

Det var hårdt arbejde. Så en stor tak til 
dem, der lagde mange kræfter i for at få 
det til at lykkes!! 

Vores ambition i bestyrelsen var, at vi 
gerne ville have et fællesområde, som 
var mere indbydende – og det synes vi 
faktisk, at vi er lykkedes med. Vi håber, at 
både spillere og forældre fremadrettet vil 
nyde lokaliteterne og gerne bruge dem 
endnu mere, end vi allerede gør i dag.

I en klub som Sanderum, som gerne 
vil ’håndbold for alle’, så er det fælles-
skabet og samværet, som gør hele 
forskellen på, om vi lykkes som klub. 
Det er en succes, når vi har spillere, der 
glæder sig til at komme til træning. Og 
en endnu større succes, når de kommer i 
rigtig god tid, fordi de skal være sammen 
med holdkammeraterne og i øvrigt måske 
glemmer tiden, og kommer lidt for sent 
hjem fordi, det bare og sjovt og hyggeligt 
at være i hallen.

Vi har ambitionen om at være en klub, der 
summer af liv og er en lille oase i en ellers 
fortravlet hverdag

Derfor besluttede vi i bestyrelsen i eft-
eråret 2016, at vi fremadrettet vil forsøge 
med flere både små og store sociale 
aktiviteter, hvor spillere og gerne også 
forældre mødes udenfor håndbolden.  
Vi har haft fællesspis-ning, juleafslutning, 
åben U12 aften, storskærm i hallen og til 
foråret sender vi de fleste af vores hold 
afsted på håndboldstævne.

Alle spillere og forældre er fortsat 
velkomne til at byde ind med aktiviteter, 
som kan styrke fællesskabet i Sanderum 
Håndbold endnu mere.

DE FRIVILLIGE

For bestyrelse og trænere kan ikke det 
hele. Så derfor vil vi som bestyrelse 
gerne opfordre til at endnu flere seni-
orer, forældre - og måske endda  
bedsteforældre - engagerer sig og 
blive en del af klublivet. 

Vi lover jer, at I vil få mange positive 
oplevelser.

Det betyder ALT for en klub som vores, 
at I som forældre også er en del af fæl-
lesskabet. Det er forskeligt, hvad der for 
jer hver især giver mening, og hvad I har 
mulighed for at bidrage med – men alle 
indsatser omkring holdene tæller, både 
stort og småt.

I kan være helt sikre på, at jeres børn 
bliver glade og stolte, hvis I er den mor 
eller far, der hjælper med at arrangere 
en overnatning i hallen; hjælper til 
ved juleafslutningen; tager en dom-
merbordsvagt eller passer kiosken. 
De ser jer, og spejler sig i jer! Så det 
er af den vej, at vi får skabt nye, unge, 
engagerede mennesker, der bliver 
fremtidens frivillige i klubberne.   
Det vil vi så gerne have jer til at hjælpe 
os med……

I år har vi to bestyrelsesmedlemmer, der 
af forskellige årsager vælger at takke af 
for denne gang. Tak for indsatsen til  
Jannick og Heidi!

Så vi har brug for nye, gode kræfter, 
der vil løfte Sanderum Håndbold og 
fastholde os som lokalområdets hånd-
boldklub.

Har du selv lyst, eller kan du hjælpe 
os med at spotte en anden, som du 
tænker kan være et aktiv for klubben, 
så hører vi meget gerne fra dig.

DET SPORTSLIGE

I ungdomsafdelingen har vi omkring 130 
medlemmer, som fordeler sig på et par 
stævnehold, 1 C-rækkehold, 4 B-række-
hold, 1 A-rækkehold, 1 AA-rækkehold og 
et 2. divisionshold. I seniorafdelingen har 
vi heldigvis fortsat et damehold, selvom vi 
i denne sæson mistede vores herrehold. 

Men ikke mindst, så har vi i 2016 sagt 
velkommen til vores Trille Trolle hold, som 
er håndbold for absolut yngste genera-
tion. Det er fantastisk succes, som vi 
gerne vil fastholde i fremtiden. 

I 2016 har vi via henholdsvis HC Odense 
og FHF haft forskellige sam-arbejder med 
både Sanderumskolen og Tingløkke-
skolen. Ambitionen er, at vi hele tiden har 
fokus på, hvordan vi får skabt interesse 
for håndbolden og af den vej får børn og 
unge til at spille håndbold.

I efteråret havde vi samtidig succes med 
en åben U12 træningsaften, som har be-

tydet, at vi nu har en stor og spændende 
U12 pige årgang.

Alle disse hold drives af nogle enga-
gerede trænere. 

Fra bestyrelsen skal lyde en kæmpe tak 
alle 21 hjælpetrænere og trænere, som 
hver uge bruger mange timer på vores 
klub. Det er jer, der er grundstenen i vores 
klub. Uden jer var der ikke grundlag for 
ambitionerne om at være lokalområdet 
klub med fællesskab og samvær.

Vi håber, at I alle vil være med til at give 
dem nogle opmuntrende ord og klap på 
skulderen. De har fortjent det!

ØKONOMI

Sanderum Håndbold kommer ud af 2016 
med et fornuftigt overskud.

I 2016 har vi bla. brugt penge på kiosken.

Omdeling af flyers, Tinderbox og spon-
sorer gør, at vi har en sund økonomi.

Husk, at også mindre sponsor-bidrag er 
velkomne – og at det er muligt direkte at 
yde sponsorbidrag til et enkelt hold.  
Du kan sponsorere et hold med spillesæt 
for kun ca. kr. 3500,-

VI GLÆDER OS TIL 2017

Nu ser vi frem til et nyt håndbold år i 
2017.

Der skal som altid spilles en masse 
håndbold, og i foråret drager vores U10 
og U12 til stævne i Kerteminde og vores 
ældste ungdomshold skal prøve kræfter 
med en tur til Berlin i påsken. 

I bestyrelsen har vi samtidig en ambition 
om, at vi skal blive endnu bedre til at 
drive vores klub, og få sat skarpt fokus 
på både håndbolden og fællesskabet.

Vi håber, at en ny bestyrelse vil gå ind i 
et samarbejde med FHF omkring Knæk 
Kurven, Klub-building. Formålet er, at vi 
får styrket klubbens fundament, rekrut-
teret flere frivillige hænder og får flere 
og gladere medlemmer. Det kommer I 
forhåbentlig alle til at høre mere til!

Med venlig hilsen

Mette Hviid,  
Formand Sanderum Håndbold

www.sanderumhaandbold.dk




