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Formandens beretning: 

Så er det igen den sidste mandag i maj og derfor vil jeg gerne traditionen tro aflægge 

formandens beretning for året 2016/2017. 

Som alle de foregående år, vil jeg starte med det allervigtigste. 

HMH vil sige en stor tak til de mange frivillige, der igen i år har ydet en stor indsats i bestyrelse, 

udvalg og som trænere, holdledere og hjælpere. 

Der skal igen i år lyde en kæmpe tak til HMH’s Venner, for opbakningen og den økonomiske 

støtte der er givet til HMH. 

I år blev det igen til 40.000 solide kroner og Vennernes samlede bidrag til HMH er nu oppe på 

det svimlende beløb af 1.415.000 kroner + mange ekstra gode kroner til ungdommen.. 

Til HMH’s sponsorer, der med deres bidrag skaber det økonomiske grundlag for foreningen. 

Det er sponsorer der støtter indirekte via Team Sydhavsøerne, sponsorer der støtter enkelte 

hold med spillertøj og udstyr, samt sponsorer der støtter forskellige arrangementer. Der skal 

ligeledes lyde en stor tak til Lolland Kommune. Vi har ligeledes fået en donation fra Lollands 

Fonden, der er blevet anvendt til indkøb af forskellige rekvisitter til holdene. 

Maribo Hallernes personale har endnu en gang givet os optimale rammer for afvikling af vores 

mange kampe, stævner og arrangementer.  

Uden alle disse menneskers kæmpe indsats, kan HMH slet ikke eksistere. 

Sidst, men ikke mindst skal der lyde en stor tak til spillerne, der har givet os god og 

spændende underholdning på håndboldbanen. 

På det sportslige område er HMH stadig i fremgang og har præsteret flotte resultater. 

TSØ’s 1. division var der store forventninger til. I første halvdel frem til jul, gik det skidt. Efter jul 

gik det noget bedre og holdet endte på en 4. plads. 

TSØ’s 2 division sluttede som nr. 8, en plads bedre end sidste år. 

Vores ungdomshold klarer sig også ganske flot. Her vil jeg blot fremhæve nogle af de bedste 

resultater: 

U10 drenge kom til uofficielt DM i Greve, hvor de tabte semifinalen til FIF 

U10 piger vandt HRØs pokalturnering i Slagelse 

I slutspillet: 

U12 piger taber semifinalen mod Holte 

U12 drenge B sluttede i semifinalepuljen 

U16 piger Sydhavspigerne vandt finalen 

U18 drenge TSØ vandt finalen 
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Herudover har vi tre dygtige tidligere HMH’ere, der deltog i U16 finalen i Gudme: Jeppe 

Cieslak, Laurits Leger og Rasmus Kranker fra GOG samt Lukas Eichwald fra Skanderborg. 

Sidste nyt fra weekenden er at U12 og U14 piger vandt Beach Håndboldstævne i Marielyst og 

det samme gjorde TSØs U18 drenge. Stort tillykke med det. 

Vi har deltaget i følgende stævner: 

Lalandia Cup 

Bjerringbro Cup 

Bordershop cup 

Haribo Cup 

Vejle Påske Cup 

Lyngby Cup 

Det er en stor glæde igen i år at konstatere, at vi har en stor ungdomsafdeling med 223 

medlemmer under 25 år – meget tilfredsstillende. 

Det er produktet af ungdomsudvalgets store og værdifulde arbejde i et tæt samarbejde med 

trænere og holdledere. 

Medlemstallet for aktive medlemmer over 25 år er stadig foruroligende lavt. 

I alt har vi stillet med 19 hold. 

Et nyt tiltag i denne sæson er Håndbold Fitness, som Christina Dyja og Henrik Suhr har startet 

op. Der har været lidt svingende tilslutning, men vi mener det skal have en chance til i næste 

sæson, da det kan være medvirkende til at tiltrække flere seniormedlemmer. 

I det forløbne år har HMH haft følgende arrangementer og aktiviteter: 

Håndboldskole i sommerferien blev endnu engang en kæmpe succes. Succesen gentages 

igen i år og der er ingen tvivl om, at det bliver en succes. Salget startede den 1/2 og allerede 

den 9/2 var der totalt udsolgt. 

Aktivitetsudvalget har været super-effektive og der har været fuld knald på aktiviteterne: 

Juleafslutning for ungdom. Julefrokost for trænere/ledere. Supersøndag med salg af kaffe og 

kage i klublokalet. Julestævne i Bjerringbro mellem jul og nytår. Håndboldafslutning for U4, U6 

og U8 med disco og pizza. Afslutning for U10, U12, U14 U16 og U18 med fællesspisning og 

efterfølgende foredrag af den nykårede danmarksmester fra NFH – Mulle Kristiansen. Onsdag 

før Kristi Himmelfart var der afslutningsfest for trænere/ledere på færgen Deutschland. 

Igen var der salg af fyrværkeri mellem jul og nytår, hvor Lars Vagner gjorde en stor indsats 

sammen med en del frivillige hjælpere. En stor succes, der gav et pænt overskud. 

Herudover har vi påtaget os at montere gulvreklamer ved TSØ 1. divisionskampe. 

Disse to aktiviteter bidrager pænt årets overskud. 
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Ja, man bliver helt forpustet – en stor tak til ungdoms- og aktivitetsudvalgene. 

Samarbejdet med Team Sydhavsøerne har været lidt tungt, da der ikke har været ret mange 

bestyrelsesmøder. Vi har gennem foråret forsøgt at få et møde med Rødby Håndboldklub, for 

at få etableret et tættere samarbejde moderklubberne imellem på det sportslige niveau. 

Det vil vi fortsat forsøge at få i bogen. 

Som man allerede har kunne læse i dagspressen, vil TSØ i samarbejde med den nye træner 

Johan Zanotti, satse mere på de unge talenter, som er udviklet på TSØs U18 hold. 

Sammen med de to nye førstedivisionstrænere samt Morten Juul håber vi, at HMH, Rødby 

Håndboldklub og TSØ i fællesskab kan lægge den røde tråd, så vi allerede fra U14 kan sikre 

optimal træning, der forbereder de bedste spillere til den videre færd på U16 og U18 i TSØ-

regi. 

Vi håber ligeledes, at den sportslige ledelse i TSØ vil arbejde for, at flere af vores egne talenter, 

får mulighed for at spille på vores 2. og 1. divisionshold, selvfølgelig under forudsætning af, at 

den nødvendige kvalitet er til stede. Det er ærgerligt, når vi mister dygtige spillere til andre 

klubber på vores niveau, fordi vi måske ikke har givet dem chancen hos os selv. 

Dette har allerede bragt frugt, idet Tobias Faurskov, Rasmus Maj Nielsen og Laurits Legér 

bliver en del af førsteholdstruppen. 

Som jeg nævnte tidligere, er antallet af aktive seniormedlemmer stadig historisk lavt. 

På tidligere generalforsamlinger har vi efterlyst et par ildsjæle, der brænder for, at 

seniorhåndbold i HMH, igen skal udvikle sig, så vi kan gøre os gældende på et niveau der er 

lidt højere end herre serie 3. Det arbejder vi stadig på. 

HMH’s Facebook-side er stadig en stor succes hvor enormt mange følger aktiviteterne på 

siden. 

Vi er endnu ikke helt færdige med projektet Klub-Building. 

Vi har fået styr på klubbens drift, hvor de fleste opgaver i klubben er blevet afklaret og 

beskrevet. 

Vi forventer, at vi i den kommende sæson skal arbejde med Fokus på frivillighed. 

Målet med denne fase er, at HMH får formuleret og vedtaget en frivillighedsstrategi, for 

hvordan vi rekrutterer, anerkender og fastholder frivillige. Det handler om at skabe en åben 

klubkultur, organisation og en hverdag i HMH, hvor vi får involveret, kommunikeret og inviteret 

flere mennesker til at deltage i klubbens frivillige arbejde. 

De enkelte emner skal beskrives grundigt og der skal planlægges konkrete indsatser, der skal 

lægges ind i HMHs årskalender. 

Både i forhold til rekruttering og fastholdelse af medlemmer og frivillige ledere og trænere er to 

faktorer af afgørende betydning for en håndboldklub. 
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Dels er det vigtigt, at man konstant arbejder med de muligheder, der er for at udvikle de tilbud, 

man giver til klubbens medlemmer – og dels er det mindst lige så vigtigt at man løbende bruger 

ressourcer på at lytte til medlemmerne og definerer deres ønsker og behov. 

To emner, der også fylder en del i HMH, er klub-ånd og social trivsel. 

For at få klubben til at fungere optimalt, er det selvfølgelig vigtigt at have de rigtige faglige 

kompetencer som trænere og holdledere, der kan forsætte arbejdet med at udvikle 

håndboldtalenter, samt skabe de rigtige rammer for de, der mest vil håndbold for sjov – også 

kaldet bredden. Det er vigtigt at kunne rumme både bredde og elite, for uden bredde er der 

ingen elite. 

Men som jeg har været inde på tidligere, er der også en stor skare af frivillige, der tager sig af 

den daglige drift af klubben. Her er der ikke nødvendig vist brug for håndboldeksperter, men for 

personer der føler en tilfredsstillelse i, at bruge lidt af deres sparsomme fritid, med mange 

forskellige praktiske opgaver. 

HMH har en stor opgave i at skabe de fælles rammer, der kan samle disse forskellige frivillige, 

så alle føler sig som en del af et socialt fællesskab, også uden for de 20 gange 40 meter. 

Det er det der er med til at styrke klubånden, der er en bærende kraft i en frivillig håndboldklub, 

i modsætning til de professionelle håndboldselskaber. 

Vi vil i den kommende tid bruge lidt af det opsparede overskud, til at få moderniseret vores 

klublokale, så alle føler sig velkomne til at mødes i HMHs klublokale på tværs af interesser. 

Vi har allerede en årlig julefrokost samt en træner/lederafslutning, hvor vi prøver at samle alle 

frivillige i HMH til hyggeligt og socialt samvær, hvor vi kan lære hinanden bedre at kende, 

uanset om du er træner for det bedste U14 hold, eller er den der bager den fedeste kage til 

supersøndag. 

Her kunne vi godt tænke os lidt mere opbakning fra de frivillige. 

Vi er også i færd med at finde på andre arrangementer, der kan være med til at fremme denne 

proces. 

Som i kan høre, er der masser af spændende opgaver at arbejde med i den kommende tid. 

Det er ikke noget bestyrelsen kan klare alene og selv om alle udvalgenes medlemmer også 

gør et stort arbejde, kan vi godt bruge hjælp fra lidt flere. 

Så synes du disse tiltag lyder spændende, så tag kontakt til bestyrelsen, så kan vi helt sikkert 

finde et par opgaver, som du synes er interessante at arbejde med. 

Og så lige på falderebet vil jeg komme med et lille reklameindslag, der kan give kroner til HMH: 

Uanset om vi kan lide det eller ej, så er handel på internettet i større og større vækst. 

Det har folkene bag klubmodul indset og har derfor lavet en Markedsplads, som du finder på 

HMHs hjemmeside. 
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Står du lige og mangler et par stangsmarte sommershorts, som du har fået øje på hos 

Boozt.com, så gå ind på HMHs hjemmeside og klik på markedspladsen og vælg Modetøj og 

sko. Blad derefter ned på Boozt.com og gør dit indkøb. HMH modtager så helt automatisk 5% 

af dit totale køb i sponsorstøtte fra Boozt.com. 

Prøv at gå ind på Markedspladsen og se hvor mange firmaer du kan handle på og samtidig 

støtte HMH. 

 

Dette var ordene i en beretning som jeg håber vil give anledning til en konstruktiv debat og 

kommentar. 

Tak for ordet. 


