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Formandens skriftlige beretning 2018
ÅRET DER GIK
2017 har været et år med spændende
oplevelser for vores spillere og trænere,
men også et år, hvor vi i bestyrelsen har
kæmpet på sidelinjen med kritik for vores
brug af harpiks i hallen og har haft fokus
på, hvilken ambitioner vi gerne vil have
fremadrettet for vores klub.
De ældste af vores ungdomshold var
en tur i Berlin i påsken. Det var en rigtig
lærerig og sjov tur. Ikke alt klappede helt
for arrangørerne, spillerne blev udfordret
af at spille uden harpiks – og fik set,
hvordan haller i det tidligere Øst-Berlin
så ud.
De andre ungdomshold var en tur til
Dydensborg Taxi Cup, som er et rigtig
velorganiseret stævne, og hvor vi har en
god tradition med, at opnå rigtig, rigtig
fine sportslige resultater.
Men generelt må vi sige, at det bare er
fedt at komme afsted til håndboldstævne
– og det er uanset, om vi drager til udlandet eller finder mere lokale stævner. Det
giver gode, fælles oplevelser, som rækker
langt udover håndbolden og resultaterne.
Så det er noget af det, vi også vægter
højt i fremtiden.
I Sanderum Håndbold arbejder vi fortsat
ud fra, at vi er klubben med ’håndbold for
alle’, hvor fællesskab og samvær er kittet
i klubben. Hvor spillere har lyst til at være
i hallen, også når de ikke selv lige spiller
– men bare fordi, at det er sjovt og rart at
være sammen.
Vi vil være klubben, hvor der både er
plads til spillere med store håndboldambitioner og drømme, og plads til
spillere, der bare synes, det er sjovt at
spille håndbold og rart at være i klubben.
Alle spillere og forældre er fortsat
velkomne til at byde ind med aktiviteter,
som kan styrke fællesskabet i Sanderum
Håndbold endnu mere.
BESTYRELSENS ARBEJDE
Vi har i 2017 i bestyrelsen haft et
samarbejde med FHF omkring Knæk
Kurven, hvor vi har ladet os udfordre på,
hvad vi som bestyrelse finder væsentligt
som håndboldklub, og hvordan det skal
hjælpe os i at prioritere fremadrettet.
Arbejdet vil fortsætte i 2018, hvor en ny
bestyrelse vil tage fat i nogle af de punkter, som vi er blevet opmærksomme på er
vigtige for vores klub.
En af de vigtige opgaver er, at vi gerne vil
arbejde for flere medlemmer i Sanderum,
da vi fortsat gerne vil være den betydende klub i lokalområdet.

Vi skal både blive dygtigere til at rekruttere nye spillere, og dygtigere til at fastholde spillere og trænere i klubben.
Vi glæder os til at komme i gang med
arbejdet. Og går der nogen af jer rundt
og tænker, at det arbejde vil I gerne være
en del af, så kontakt os endelig. Det kan
både være som nyt bestyrelsesmedlem,
men det kan også være mere uformelt,
hvis I ’bare’ har gode ideer eller erfaringer med konkrete initiativer i forhold
til medlemsrekruttering- og fastholdelse.
Så er I meget velkomne til at kontakte os.
Det er helt sikkert nogen af jer, der har
ideer eller erfaringer, der kan hjælpe os.
Desværre har vi også mere kedelige
opgaver i bestyrelsen. Vi synes selv, at vi
i 2017 har brugt for meget tid og energi
på dialog med skolen, rengøringen og
fritidsafdelingen omkring rengøring og
harpiks. Vi arbejder på at finde et niveau
og et samarbejde, hvor både vi og skolen
er tilfredse.
Så derfor må alle i klubben gerne hjælpe
med at minde spillerne om, at harpiks
skal vaskes af efter kampe og at harpiksbolde kun hører til i hallen.
DE FRIVILLIGE
For bestyrelse og trænere kan ikke
det hele. Derfor vil vi som bestyrelse
gerne sige tak til de mange, der allerede
bidrager til arbejdet i klubben og fortsat
opfordre endnu flere til at give et lille nap
med opgaverne.
Vi lover jer, at I vil få mange positive
oplevelser.
Det betyder ALT for en klub som vores,
at vi er mange der bidrager til fællesskabet. 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.

DET SPORTSLIGE
I ungdomsafdelingen har vi omkring
125 medlemmer, hvor vi fortsat er glade
for vores yngste trille-trolle hold og
hvor holdene ellers fordeler sig bredt
i rækkerne. Vi har stævnehold for de
yngste, 3 C-rækkehold, 1 B-rækkehold,
2 A-rækkehold, 1 AA-rækkehold og et 1.
divisionshold.
De flest af vores ungdomshold deltager
også i standhåndboldstævner i løbet
af foråret/sommeren. Det er en positiv
afveksling for de mange vintermåneder i
hallen.
I seniorafdelingen har vi fortsat et damehold, og er rigtig glade for, at vi fra denne
sæson igen har et herrehold.
Det betyder rigtig meget for klubben, at vi
både har ungdoms- og seniorhold i klubben, så det var meget, meget velkomment, da et hold herrer ringede i starten
af året og ønskede at starte et hold op i
Sanderum. Tak for det!! Vi håber, at det er
starten på en fast og stabil seniorafdeling
i mange år.
Fra bestyrelsen skal igen i år lyde en
kæmpe tak alle vores engagerede
trænere og hjælpetrænere. I bruger rigtig
mange timer på vores klub, og er fundamentet, der gør, at vi har en velfungerende klub. Uden jer var der ikke grundlag for ambitionerne om at være lokalområdets klub med fællesskab og samvær.
Vi håber, at alle jer, der følger med på
sidelinjen, vil være med til at give dem
nogle opmuntrende ord og klap på skulderen. De har fortjent det!
ØKONOMI

I år har vi tre bestyrelsesmedlemmer, der
af forskellige årsager vælger at takke af
for denne gang. En kæmpe tak for indsatsen til Maria, Anni og Finn.

Regnskabsåret 2017 ender med et
mindre underskud. Det skyldes primært
forårets tur til Berlin, der gav en omkostning for klubben på ca. 15.000 kr. Denne
omkostning var forventet og godkendt af
bestyrelsen, fordi Sanderum Håndbold de
sidste mange år har haft et flot overskud.
Indtægtssiden har været stabil.

Heldigvis har vi nye, der har vist interesse
for at træde ind i bestyrelsen. Men gemmer der sig én eller flere af jer derude,
der går med en lille ide om, at ’det der
bestyrelses-noget’ kunne være lidt
interessant – eller måske endda har et
brændende ønske om det, så hører vi
selvfølgelig MEGET gerne fra jer.

I bestyrelsen vil vi fremsætte forslag på
kommende Generalforsamling om en
mindre kontingentstigning for kommende
sæson. Begrundelsen er, at vi gerne
vil have råd til de lidt større oplevelser
for vores spillere og samtidig ligger vi
forholdsmæssigt lavt på kontingentsiden,
når vi sammenligner med andre klubber.

Så 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.

Med venlig hilsen
Mette Hviid,
Formand Sanderum Håndbold
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