FORMANDENS BERETNING :
Så er endnu et år gået, jeg syntes det er gået stærkt, der er en masse at se til hele tiden i
vores dejlige håndboldklub. I denne sæson har vi for første gang i mange år prøvet at
arrangere et julestævne for ungdom, og det gik bare rigtig godt. Mange tak til den
gruppe der lige valgte og arrangere det. Sidste år startede vi jo vores teenage afdeling
op, og der er nogen omkring os der har set at dette er det rigtige sted at satse og forsøge
at holde på de unge mennesker. I de to årgange U18 og U16 drenge og piger starter vi til
den ny sæson et samarbejde over i første omgang 3 år med Hogager. De er endnu mere
presset i disse årgange end vi er. Og så nåede vi i sæsonen 2016/2017 i sponsorudvalget
en magisk grænse for os som klub på 300.000,-. At hente så mange penge for at få det
hele til at løbe rundt kræver mange hænder, men vi er kun 3 . Her skal vi ha fundet et
par flere til at have en 5-10 sponsorere som de har kontakt til. Vi har også startet en
erhvervs som i forbindelse med 1 holdets kampe får oplæg fra trænerne, lidt at spise og
masser af hygge. Næste step her er også at lave en støtteklub som kommer til at kører
samme setup som erhvervsklubben.
I senior afdelingen går det rigtig rigtig godt, begge vores 1. hold ligger godt til og specielt
damerne er stadig med hvor man kan snakke oprykning til 1. div. Her har vi allerede i
bestyrelsen gjort os nogle erfaringer med hvad det koster at drive et 1. div. og jeg kan
med det samme sige at det IKKE er billigt. Sammenholdet i vores senior afdeling er rigtig
god, nye spillere føler sig velkommen og omkring de to første hold som træner kan der
sagtens vare mellem 20 og helt op til 28 mænd/piger til træning.
I vores ungdomsudvalg har vi nok frem mod næste sæson den største udfordning som
jeg ser det, Jette Kirkegaard har valgt at tage en pause. Jeg vil gerne sige hende tak for
det store arbejde hun og hele hendes familie ligger i klubben. Vores ungdomsafdeling
gør det også rigtigt godt og de er allerede godt igang med at finde de mange trænere der
er behov for til næste sæson, hvor vi nok igen sætter rekord med antal hold.
Vores populære camp køre derud og har max tilmelding, også her skal vi have ny
tovholder da Susanne kommer til at sidde i det nye samarbejdsudvalg med HGF. Hun har
også lovet at hjælpe den ny vi finder igang med det, hvor der allerede ligger en plan klar
for hvordan det skal håndteres. I påsken sender vi også som noget nyt vores U14, U16
og U18 til samme Påskecup i Vejle.

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 12.537,54 i 2016.

Hvam HK´s overskud bliver i 2016 på 11.227,93. Fremlagt af kasserer Per Just Madsen
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