FORMANDENS BERETNING :

Det går jo rigtig godt i vores lille ”klub” vi har positiv medlemstilgang, hvor næsten alle
andre sportsgrene mister medlemmer. Specielt i Borbjerg er vi gået meget frem på
ungdomssiden - totalt er vi gået fra 241 medlemmer i 2012 til 280 medlemmer i 2013.
Sæsonen har budt på positiv udvikling på damesiden & 1. holdet ligger pt. også på en 2.
plads - så er absolut med i spillet om oprykning til 2. division. 2. holdet lever som altid
et hårdt liv, da de rammes af afbud + spillere op & ned + vi gennem sæsonen også har
en del graviditet. Herresiden er lidt mere broget, da vi har været rigtig godt med i
efteråret, men ramt af skader, frafald, m.v og en ung trup nu bevæger os mere i
nedrykningsspillet. Vi har stabiliseret vores 2. & 3. hold, men det har så betydet at vi
har været nød til at trække vores 4. hold - men den vender forhåbentlig stærkt tilbage
næste sæson, når vi får en masse friske ynglinge spillere op.
Vi har haft en særdeles spændende og positiv håndbold camp - afholdt i Mejrup og
Borbjerg, dette gentages i 2014 + vi med de udvalgte hold deltog i Nathåndbold i
Vildbjerg, som hvert år er en sjov & anderledes udfordring for de unge spillere +
deltaget i andre cup´s , eks. Kondi Cup.
Vi har afholft den store julefrokost, det var en go´fest, men vi savner opbakning fra
medlemmer, forældre specielt fra Mejrup  og meget gerne flere lokale firmaer, så i
2014 satser vi på nye og mere spændende musik og håber dermed at opbakningen til
klubben vil blive bedre via årets julefrokost.
Tak for endnu et godt år.

REGNSKAB :
MGU Håndbold kommer ud af året med et overskud på 2.591,73
Hvam HK kommer ud af året med et underskud på 47.639,45, hvilket primært
skyldes ekstra omkostninger afregnet i 2013, samt ingen indtægt fra julefrokost
og kontingentindbetalinger, der først er betalt i nyt regnskabsår

VALG TIL BESTYRELSEN
MGU Håndbold
På valg : Christian Lystbæk & Anita Zidek - begge modtager ikke genvalg
Valgt : Niels Poulsen & Niels Peter Larsen
Suppl. : Jonas Toft

Hvam HK
På valg : Mogens Nørgård Linde - modtog genvalg
Suppl. Jens T. Nielsen
REVISORER
Mona Brødbæk & Jesper Schrøder - genvalgt

Per Hedegård takkede for go´ ro & orden til de
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fremmødte.....!!

