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HMH’s 36. generalforsamling 30/5 2022 

Formandens beretning: 

Velkommen til alle og dejligt at se jer..... 

Vi starter med: 

Minde ord Per Budek 

En sand klubmand har forladt håndboldsporten på Lolland-Falster, og vi skal hjælpe hinanden 
med at huske den sande klubmand Per var - han vil blive savnet.  
Vi sender mange tanker til familien og siger tak for lån af Per i vores klub. 
Per & Karin havde Ejendomsmægler Nybolig og var kendte i Maribo´s samfund – denne 
aktivitet kombineret med håndbolden gav selvfølgelig en stor berøringsfalde. 
Per Budek valgte ved HMH´s Generalforsamling i juni sidste år at gå på "pension", som 
formand for HMH. Per bestred denne vigtige post i hele 24 år.  
Per har altid været en meget markant og afholdt ambassadør for HMH. Han har været synlig 
som formand - både over for medlemmer, forældre, andre foreninger samt forbund. Kort sagt - 
han har repræsenteret HMH på bedste vis. 
For os i HMH har han altid været Mr. HMH. Han har været en ildsjæl, som har været med til at 
løfte mange opgaver - både praktisk og organisatorisk. Per er "produktet" af det gamle 
foreningsmenneske, som hjælper til alle de steder, hvor det er muligt for ham.  
Dommerbordet har en meget essentiel rolle, når der spilles håndboldkampe. Per har igennem 
mange  mange år været "påsætter" til denne del - og han har selv siddet ved bordet ved 
mange kampe, både ungdomskampe, men også store kampe - når TSØ, har spillet for fulde 
huse i Maribo Hallerne, er har Per altid bevaret det store overblik. 
Pers helt store force har altid været, at han har favnet alle - store som små, nybegyndere som 
erfarne. Han har været breddens forkæmper - der skal være plads til alle.  
Dette har også betydet, at Per har kæmpet for at starte forskellige projekter op, som kunne 
være med til at tiltrække nye medlemmer. Derfor har HMH også altid været en forening i 
udvikling under Pers formandsperiode. 
Det administrative arbejde i foreninger er vokset gennem de senere år. Her har HMH i Per altid 
haft en garant for, at der var styr på tingene. Alt blev læst igennem og uddelegeret til de 
ansvarshavende. Dette har altid været en stor tryghed for bestyrelse og udvalg. 
Det bliver en meget stor arv at skulle efterfølge Per, men han har været meget pertentlig med 
at videregive al sin viden og materiale til sin efterfølger Henrik Suhr, så denne del er der også 
helt styr på. 
Per har været en fantastisk formand for HMH på alle planer og er en formand, som har sat 
markante spor. Vi er ham meget taknemmelige for det kæmpe arbejde han har lagt i vores 
håndboldklub. 
Vi takker Per mange gange for kampene – både på og udenfor banen – du gjorde en forskel 
og har vist for mange hvad det frivillige arbejde betyder og kan give til vores medmennesker. 
Dette aftryk vil vi bære med os for altid og sætte en ære i at løfte arven efter dig. 
Æret være hans minde. 
Med sportslig hilsen 
Håndboldklubben HMH Bestyrelse 
v/ Henrik Suhr 

_________________________________________________________ 

For første gang længe har vi gennemført en komplet sæson - fantastisk 
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Enkelt udfald fra midt december til midt januar betød en del ændringer af kampe, samt flytning 

af slutning af sæsonen, men det tager vi gerne med for at sikre en gennemført sæson..... 

Jeg vil igen i år starte med det vigtigste. 

HMH vil sige en stor tak til de mange frivillige, der har ydet en kæmpe indsats i udvalg og som 

trænere, holdledere og hjælpere, samt bestyrelse . 

Der skal ligeledes lyde en kæmpe tak til HMH’s Venner, for den opbakning der er givet til HMH. 

Til HMH’s sponsorer, der er med til at skabe det økonomiske grundlag for foreningen. Det er 

sponsorer der støtter indirekte via Team Sydhavsøerne, sponsorer der i denne sæson har 

støttet mange hold med spillertøj og udstyr, samt sponsorer der støtter forskellige 

arrangementer. Vi vil i den kommende sæson arbejde mere struktureret med sponsor arbejdet, 

for at sikre både økonomi, samt ensartethed i det vores spillere ses og spiller i samt at vi ikke 

overrender dem som støtter os.....VI har nedsat et sponsor udvalg, som arbejder struktureret 

og sikkert også vil arbejde videre med salg af Bambusa strømper mm. 

Der skal ligeledes lyde en stor tak til Lolland Kommune, som støtter sporten og foreningslivet 

med aktiviteter og tiltag. Vi har i denne sæson startet vores ”Hold Lolland Rent” – hvor alle hold 

er ude og samle skrald – fantastisk...... 

Vi må heller ikke glemme de mange HMH-fans, der ved at købe benzin, have 

mobilabonnement eller en el-aftale hos OK, har medvirket til et sponsorbeløb fra OK der luner 

godt i kassen. 

Maribo Hallernes personale har som sædvanligt givet os de bedste rammer for afvikling af 

vores mange kampe, stævner og arrangementer.  

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

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

spændende underholdning på håndboldbanen. 

Jeg vil starte i midten – hvor vi i HMH håndbold blev hædret for arbejdet og kåret til årets 

forening i Lolland-Kommune – det er vi rigtig glade for...... 

__________________________________ 

Vi tænker vi har fået hædring for arbejdet de sidste mange år, men vi skal også kigge tilbage 

på de aktiviteter vi iværksatte for at komme ”ud af” Covid19.......... 

Alle ungdomshold har været til Næstved Cup 21 – hvor vi fra HMH´s side valgte at betale det 

komplette deltager gebyr for at forsøge at kompenserer for de seneste par års manglende 

aktiveiteter og det vurderes at have været en succes. 
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Vi ønskede også at alle skulle deltage i julestævne, men somvi ved lukkede aktiveteter ned i 

midten af december grundet Covid 19 blev julestævne i Skjern aflyst. 

Det betød vi ændrede planer og tilbød alle hold at deltage i Hancock Cup i Skive i Påsken hvor 

vi deltog med en 110 spiller/leder som blev et rigtig godt stævne..... Her valgt vi også at yde 

ekstra tilskud. 

Vi har tilbudt diverse løsninger omkring nyt tøj mm. til alle hold....... 

En god sæson med mange kampe i alle dele af landet....... 

Nu er vi ved vejs ende..... 

Strandhåndbold er planlagt til de kommende uger og alle glæder sig......selvom vi for U11 og 

U13 drenge har haft en lang sæson da de har deltaget ved DM for hhv 11 og 13, med en flot 4-

plads til U11 – TILLYKKE og U13 kom i mennekse hænder, men kæmpede flot. 

Det er lykkedes at stable nogle strandhåndboldkampe på benene i starten af juni måned. 

 

HMHs Facebook-side er stadig en stor succes, hvor enormt mange følger aktiviteterne på 

siden. VI takker i bestyrelsen Britt Normann for det store arbejde både på FB og Instagram, 

hvilket gør vi får en bred kommunikation, samt mange kan følge med vores aktiviteter.  

Vi vil i løbet af 22-23 sæsonen arbejde med introduktions videoer for HMH, for at fortælle 

omverden mere om vores aktivieteter og dermed sikre at evt. Ikke medlemmer kan få en smag 

af HMH.  

 

TSØ’s 1. divisionshold så stærkt ud fra starten og med Jacob Green ved roret og en rutineret 

Nick var der gode og store forventninger, især også da vi jo som bekendt havde et ekstra hold 

med i ligaen og dermed ”måske” så en bedre mulighed for en top placering.....Vi slutter på en 

4-plads, som betragtes som noget skuffende, primært vurderet ud fra de sidste 4-5 kampe hvor 

vi får flere muligheder for at ramme kvalifikationskampe.  

Vi glæder os over at 2 div. Klarede sig, hvilket giver den gode mulighed for fastholdelse af de 

unge menesker som har lysten til at spille top håndbold, men måske mangler det sidste til 1 

div.... Flot arbejde af træner og spillere... 

Lad os se hvad den kommende sæson med Nick ved roret byder...... 

HMH samarbejdet med Team Sydhavsøerne er stadigt udmærket og vi skal i fællesskab finde 

balancen i brug af hinandens organisationer.  Ud fra de ændringer som blev truffet sidste år 
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ifbm. Rødby HK exit fra samarbejdet vurderes det stadig om andre klubber skal indbyrdes til 

samarbejdet, for at udvide muligheder for at skaffe nye sponsorer og frivillige hjælpere. 

 

Medlemsudvikling er positiv og vi rammer 220 i 2022, hvor vi kom fra 197 i 2021, 224 i 2020, 

223 i 2019, 251 i 2018, 241 i 2017, 253 i 2016, 247 i 2015.................. 

 

Vi har valgt at ændre lidt på organisationen og ”ansætte” Dorthe Haubroe og Mark Øllegaard 

Som sportsansvarlige og tænker de selv lige kan præsenterer hvad vi vil.......... 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Træner / leder rummer vi en ca. 50 stk som ligger en utrolig stor indsats hver dag i hallerne, 

hvor det udmønter sig i en god og stabil udvikling af vores spillere og klub.... Vi forsøger hvert 

år at sammensætte teams der både kan presse vores unge mennesker og hygge sig... 

Stor tak til jer alle og tak til ungdomsudvalget at finde alle disse – respekt – men vi får 

udfordringer fremover – hvordan mon vi løser det. 

Vi har også valgt at melde os ind i DGI, da dette giver os tilgang til yderligerer kurser og 

materialer som vi evt. kan bruge i hverdagen. 

--------------------------------------------------------------------------- 

Håndboldskole 21 var en kæmpe succes med fuld belægning og det tegner 22 også til at blive, 

MEN vi har store udfordringer med at finde træner/leder – det skal vi arbejde med i fremtiden. 

Dommerudvikling – Hvad kan vi gøre for at sikre der kommer nye dommere.... 

_________________________ 

Da vi sidste år stod her hvor jeg overtog roret efter Per sagde jeg disse ting: 

 

- Spilleren i centrum. Et DHF projekt som skal hjælpe os med at fokuserer på den gode 

oplevelse for spilleren og sikre at alle får lige muligheder. 

- Bredde og elite. JA vi ønsker at skabe dygtige håndboldspillere, men vi skal have ”alle” 

med og det vil være et stort fokus i 21-22 – Hvordan sikrer vi at hold 2 el. 3 er lige så 

galde som hold 1  ?  

- Er resultatet det vigtigste – Nej, MEN vi skal kunne rumme begge varianter. 
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- God træner miljø. Vi er begunstiget med super dygtige trænere, mange forældre og det 

er vi glade for – MEN det er for klubben og spilleren vi træner, ikke individet..... 

- Fællesarrangementer – vi skal have flere af disse, med en fast kalender, såsom 

fællesspisning, opstartsfest. Jule hygge.  

- Sponsor arbejde – Hvad skal vi gøre her.....?? Med det nye samarbejde med TSØ skal 

dette genovervejes – hvordan kommer det til at se ud....Vi har startet et nyt sponsor 

udvalg. 

- Definition af værdier – Hvad er HMH værdi – hvad står vi for og hvordan skal vi leve det 

i fremtiden. 

- HMH spiller anno 2030 – hvordan ser de ud – hvordan får vi flere spillere(hvervning) – 

samarbejde med skoler etc. 

- HMH´s venner – samarbejde på tværs.......Hvordan kan vi hjælpe hinanden mere.... 

Vi er godt på vej – men det er hårdt arbejde..... 

 

 

Dette var mine ord i en beretning om de ting der er sket i HMH i denne sæson. 

Tak for ordet. 

 

 

 

 


