BERETNING Mejrup Hvam Håndbold :
Så er vi igen samlet til generalforsamling, det betyder at endnu et år gået. Jeg syntes det
er gået stærkt, der er hele tiden en masse jeg skal gøre noget ved og gi videre. I år var
sæson to med julestævnet for ungdom, det er næsten vokset sig dobbelt så stort. Og som
I kan se senere gir det også ganske godt i klubbens samlede regnskab. Sidste år startede vi
samarbejdet ”Håndbold ØST” som er Hogager og Mejrup-Hvam. Det har været en kæmpe
succes, der blev kæmpet i starten med at få 4 hold, nu er der 7 hold og det er lige blevet
bestemt at også U14 fra næste sæson skal med ind under ØST. Sammenholdet spillerne
imellem er rigtigt godt, næsten alle spillere er gode til at komme til træning og det betyder
at træningen har god kvalitet og det får de unge til at komme til fra et rigtigt stort område.
ØST betyder også Mejrup-Hvam som håndbold klub har ”mistet” medlemmer men vi tror
at dette samarbejde er med til at holde på spillerne og når de igen bliver senior så ser vi
dem igen. Som I ved har vi spillere helt ned til U5 og fra næste sæson op til og med U12
drenge og piger. I Mejrup er der rigtig mange håndbold spillere i alle årgange selvom der
er nok af andre fritidsaktiviteter man kan gå til. Her halter det lidt mere i Borbjerg, her er
vi nød til hen over de næste år at have focus på at der også er nogen herude der starter
med at spille spillet.
I senior afdelingen er vi også mange medlemmer. 7 hold – 3 damer og 4 herrer hold. På
dame siden går det rigtigt godt, vi havde to oprykninger inden jul og 1. Holdet ligger idag
på 1. Pladsen. Vores 3. Hold herrer rykkede også op, men de er som de øvrige herrer hold
kommet i menneske hænder hvis man kan sige det. 1. Holdet er plaget af skader og roder
rundt i bunden, 2. Holdet skal køre rigtigt langt og modstanden er hård og på 3. Og 4. Hold
er der rigtig stor udskiftning fra kamp til kamp.
I ungdom kom vi over opstarten efter sommerferien, den var hånd og Rikke og jeg havde
rigtig mange snakke om hvordan er det nu vi gør. Det ”nye” UU er kommet rigtig godt
igang og jeg syntes de gør et rigtigt stort stykke arbejde. Og de skal allerede nu igang med
at finde de mange trænere der er behov for til næste sæson. På opfordring starter vi nok
efter sommerferien noget trille/trolle håndbold op, og jeg ved at der på det hold skal vi
ikke ud og findes trænere ☺
Vores populære camp køre, her skal vi nok at set på om det skal køre videre som det gør.
Det skal vi ha snakket om nu her inden vi går på sommerferie. Vi skal også ha afholdt vores
håndbold galla, senior afslutning og så skal alle ungdomshold selvfølgelig til Påskecup

VALG AF DIRIGENT :
Niels Poulsen blev valgt og kunne fortælle at generalforsamlingen var lovlig varslet.
REGNSKAB :
Kasserer Jesper Lindberg fortalte at MGU Håndbold fik et overskud på 4.246,- i 2017.
Hvam HK´s overskud bliver i 2017 på 6.587,-. Fremlagt af kasserer Mathias Jacobsen
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