
Formandsberetning til generalforsamling d. 30. september 2019 
 

Et år er gået og et nyt er lige startet i ØHK Hedensted. Det har også i 2018 været et 

travlt år for bestyrelsen. Et år hvor vi har arbejdet intensivt med klubbuilding, som vi 

startede i 2017 – arbejdet med klubbuilding er delt op i følgende tre punkter 

1. Styr på opgaverne 

2. Klubbens frivillighedsstrategi 

3. Udvikling af håndboldproduktet 

 

Vi er kommet rigtig godt i gang med at få styr på opgaverne. Vi har lavet en 

beskrivelse af mange af de opgaver, vi har i klubben, bl. a. de opgaver som er med i 

vores årshjul. Det er dog også et punkt, vi aldrig bliver helt færdige med, da der altid 

vil være punkter som kan forbedres, og nye opgaver som vil komme til i takt med 

udviklingen i klubben 

Frivillighedsstrategi er nok det område, vi er nået længst med. Alle de klubevents vi 

har haft igennem tiden i ØHK Hedensted, er blevet beskrevet, f.eks. salg af 

skrabelodder, brag i hallen, håndboldskole m.m. så de frivillige som fremover skal 

arbejde med én eller flere af klubbens events nemt kan gå i gang og gennemføre 

opgaven, da alt er beskrevet fra start til slut, lige fra hvornår man skal gå i gang over 

de forskellige arbejdsopgaver i forbindelse med eventet til den praktiske 

gennemførelse.  

Vedr. punkt 3 ”Nye håndboldprodukter” så har vi i sæsonen 2018/19 startet Five-a-

side op i samarbejde med DHF/DGI under ”Bevæg dig for livet”, det lykkedes os at 

holde gang i seniordamerne med et hold i serie 2 og et hold i DGI-regi. Sidst men ikke 

mindst har vi startet håndboldkaravanen op igen med 1 og 2 klasse fra 

Stjernevejsskolen. 

Efter sommerferien blev der, traditionen tro, holdt håndboldskole og Camp. Der var 

89 tilmeldt håndboldskolen og 22 til Camp. Det er helt fantastisk, at vi kan trække så 

mange til vores håndboldskole og camp, når vi kan se at vores naboklubber desværre 

må aflyse deres pga. for få tilmeldte. Så en stor TAK til alle som har hjulpet til med at 

afvikle disse to arrangementer, uden jeres engagement i klubben og de unge 

mennesker kunne det ikke lykkes. 

Nogle gange kan man godt bryde traditionen, og det gjorde vi ved at tage til 

opstartsstævnet Hannibal Cup i Ikast og til afslutningsstævne i Nøvling. 

Der skal også lyde et STORT TAK til de frivillige som hjælper til ved de forskellige 

arrangementer. I sæsonen 2018/19 har vi med deres kæmpe store hjælp hjulpet til 

Eftersluk (en fest for alle de frivillige ved Grøn), gennemført vores årlige salg af 

skrabelodder og bankospil i samarbejde med Lions Hedensted, stået for serveringen til 

Middelfart Sparekasses garantmøde, og vores frivillige har passet 6 affaldsøer for 

Hedensted Kommune 



 

Vi har altid brug for frivillige og især til de førnævnte arrangementer og opgaver, da 

de tilsammen udgør ca. 25% af klubbens indtjening. 

 

Lidt statistik omkring medlemmerne 
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Vi har i den netop afsluttede sæson haft en fremgang på det totale medlemstal på lidt 

over 10%, hvilket det er vi meget glade for. Vi er dog mest stolte af, at vi har en 

fremgang på de aktive medlemmer på lige over 8%, og det i en tid hvor der er så 

mange valgmuligheder i forhold til fritidstilbud for de unge mennesker. 

Der skal lyde en stor tak til vores sponsorer, som jeg håber løbende får positiv 

respons på deres støtte til ØHK Hedensted. Vi håber, at I også fremover vil støtte os - 

vi kan ikke undvære jer.  

På bestyrelsens vegne skal jeg her også sige mange tak til alle trænere, 

hjælpetrænere, ungetrænere og holdledere, som er eller har været i klubben i den 

forgangne sæson. Tak! Uden jer ville det ikke være muligt at drive denne klub og 

dermed give alle vores medlemmer adgang til at dyrke håndbold. 

Jeg vil slutte min beretning med at takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer for det 

gode samarbejde vi har i bestyrelsen og byde velkommen til de nye.  

 

ØHK Hedensted 

 

Heinrich Laursen 


