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Kære Generalforsamling,
Dette er min første og sidste beretning som formand i Hauge GIF, da jeg ikke stiller op til valg til
næste sæson. Jeg håber, at man i bestyrelsen kan finde nogle personer til bestyrelsen, der vil
brænde for arbejdet i klubben, for det fortjener den, men det er også et givtigt arbejde for de
personer, der gør arbejdet, og selvom jeg ikke kendte til håndbold, før min søn valgte sporten, så
har jeg virkelig fattet sympati både for håndbold og i særdeleshed for Hauge GIF. Det er en stolt
klub med stolte traditioner, og heldigvis er der mange, der stadig brænder for klubben.
Der er rigtig mange administrative opgaver i en klub som vores, og det kræver en masse frivillige
at løse dem, og én af de ting, jeg har været med til er at nedskrive klubbens opgaver, som også er
at finde på vores hjemmeside, og jeg håber, at man fremadrettet vil opdatere og tilføje, når nye
opgaver opstår. Det giver nye personer en chance for at få kendskab til de enkelte opgaver, der
hører til at drive en klub, og på den måde er det nemmere at byde ind med kompetencer.
Vi har heldigvis i bestyrelsen stadig nogle meget dedikerede og erfarne folk, som kender
håndboldbranchen ud og ind, men når nye medlemmer kommer til klubben, og når opgaver skal
uddeles enkeltvis, så vil vi altid kunne læse os til de opgaver, der følger med at drive en
håndboldklub.
Jeg vil gerne i den forbindelse sige tusind tak til bestyrelsen for de 4 år, jeg har været med, det har
virkelig været en sand fornøjelse, både at lære jer at kende men også at få indblik i, hvordan en
håndboldklub drives og en stor forståelse for, hvor meget arbejde der ligger bag at få den til at
køre.
Endnu et år er gået, og der har i sæson 17/18 som i alle andre sæsoner været masser af opgaver
at tage fat på.
Traditionen med at afholde det årlige afslutningsstævne i Flensborg blev i 2017 brudt, da vi
igennem nogle sæsoner havde oplevet, at kvaliteten af stævnet var nedadgående og desværre
endte med et niveau, hvor vi ikke synes, at vi kunne være det bekendt overfor vores spillere.
Vi prøvede i stedet et meget rost stævne i Aalborg, nemlig Svane Cup, hvor vi deltog med 9 hold,
og det blev en stor succes for både trænere og spillere. Vi har igen i år valgt Svane Cup, men med
den ændring, at der laves en separat forældreaften, hvor årets spillere etc. udnævnes.
I maj begyndte en udfordrende tid, da bestyrelsen i den bedste mening valgte at tilbyde en af
vores trænere, på baggrund af et udtalt ønske, andre opgaver end trænergerningen. Dette blev
ikke modtaget særlig positivt, og en hetz mod bestyrelsen begyndte fra både træneren og forældre
til spillere. Det blev for meget for 3 bestyrelsesmedlemmer, som valgte at træde ud.
Dette tvang os til at afholde en ekstraordinær generalforsamling, da vi ikke længere var nok til at
danne bestyrelse iht klubbens vedtægter, som kræver mindst 5 medlemmer. Ved den

ekstraordinær generalforsamling i Juni, meldte 2 nye medlemmer sig heldigvis, så bestyrelsen
kunne fortsætte. Herefter trængte alle til en god, lang sommerferie.
I august fortsatte vi arbejdet i bestyrelsen, og vi fik også et medlem yderligere i bestyrelsen, så vi
nu er oppe på 6 medlemmer, men det ville ikke være i overensstemmelse med sandheden at sige,
at begivenhederne før sommerferien ikke fik konsekvenser for sæson 17/18, og det kunne ses på
medlemstallet, der desværre blev noget lavere end forrige sæson, og det har desværre ikke været
muligt at oprette hold for U16 piger og drenge, og U10 kører et mixhold af både piger og drenge.
Som noget positivt har det i år været muligt at lave et U18 drengehold, hvilket vi ikke har haft i
flere sæsoner.
Opstartsweekenden blev afholdt i September i Hammerum Hallen fra fredag til lørdag, og der var
stor opbakning og weekenden forløb til alles tilfredsstillelse.
I Oktober startede sæsonen ud med et hjemmestævne i hallen, og I november afholdt vi det årlige
Fair Play stævne også i hallen, hvor der var musik og indløb til kampene og udnævnelse af
kampens spiller. Det var også i år en dejlig dag, hvor vi får muligheden for at se rigtig mange
forældre og spillere samlet i hallen på én gang.
Hauge GIF hjalp igen til ved Golden League stævne den 27. oktober i Boxen, og høstede igen
roser for indsatsen.
Juleafslutning, som denne gang blev afholdt i December, blev en stor succes med spisning på
Marc O´Polo og derefter overværelse af håndboldkamp i den runde hal i Messecentret, hvor
Hauge stod for indløb.
2.halvdel af sæsonen er i fuld gang, og der kæmpes bravt på alle hold.
Udover alt dette har vi også lavet indløb ved kampe, når FCM kvinderne og HCM herrerne har
spillet hjemmekampe. Det er dog stadig sværere at finde opbakning blandt spillerne til disse
indløb.
På trænersiden har vi denne sæson været lidt udfordret, selvom der ikke skulle findes så mange
trænere pga sammensatte hold og de hold der ikke kunne sættes, så har det været svært, og det
er noget, man fremover skal have stor fokus på, da det jo ikke er lønnen der kan tiltrække
kræfterne. Vi gør allerede meget ud af at tilbyde spillerne træneruddannelser, og her har John
Knudsen stået for interne træneruddannelser, men det vi skal fortsat have stor fokus på udvikling
og tiltrækning af potentielle træneremner.
På sponsorsiden har vi heldigvis nogle gode solide støtter, og stor tak til dem, uden jer var det ikke
muligt at drive en økonomisk velfungerende klub som Hauge GIF.
Kære bestyrelse og kære generalforsamling - tak for samarbejdet i årene der er gået. I er en dejlig
klub at arbejde sammen med og jeg forlader jer i den overbevisning, at I også i fremtiden vil have
fuld kontrol over de opgaver, der ligger foran jer i Hauge GIF, og jeg ønsker jer og klubben al
mulig held og lykke fremover.
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