Årsberetning 2018 - 19
Team Vest Håndbold

Ja - så skal vi til det igen - endnu et håndbold-år i Team Vest Håndbold er gået.
Som sædvanligt har jeg i min beretning fokus på 4 områder det sportslige, økonomi, frivilligheden og
fremtiden.
Sportslige:
Vi har i år desværre kun kunne stille et senior dame og en senior herre hold – så det er desværre en tilbage
gang i forhold til sidste år. eneralt gør vi det godt over hele linjen – specielt i børnerækkerne gør vi det
godt. Det er endeligt lykkes os at får gang i Trille Trolde - ”håndbold for det helt små”.
Vi har igen i år haft held til at få træner og hjælpere til alle hold, så det er vi som klub men så sandelig og
alle spillere glade for - så kæmpe tak til alle!
Økonomien:
Vi har en sund økonomi – selv om vi har mistet en del senior kontingenter, Det er lykkes os at skaffe et godt
overskud af Bier festen som fandt sted i oktober måned – og der skal her lyde en mega tak til Kasper
Thorlund for det kæmpe stykke arbejde som er lagt for dagen, for at få dette stablet på benene. Det er også
lykkes os at skaffe flere midler gennem forskellige fonde.
Der skal her lyde en stor tak til alle vores sponsorer – nye som gamle – der støtter op om klubben. Det er
simpelthen så dejligt, at så mange er villig til at støtte op om klubben og dens arbejde.
Vi har været ene om at have Open Air i Varde, og det lykkes os, som sædvanligt, at komme godt i land med
opgaven – en kæmpe tak til alle frivillige for hjælpen.
Frivilligheden:
Selv om vi som regel lykkes med at finde de nødvendige frivillige til de forskellige opgaver – er det dog
stadigt et ønske at dette ville være lettere. Der skal bruges megen tid på at finde dem når vi har bruge for
hjælpere – så vores forhåbning er, at med nye tiltag på vores hjemmeside, håber vi at de enkelte opgaver
vi være mere synligt for alle – og at man kan melde sig ind på de enkelte opgaver.
Vores præmiespil forsætter også – og igen ville dette ikke kunne lade sig gøre uden en stor hjælp fra de
mange frivillige.
En STOR tak til alle frivillige - nye som gamle – uden jer fandtes klubben ikke.
Fremtiden:
Vi vil igen i år forsøge, at skaffe Håndboldkaravanen på skoleskemaet i september måned både i Oksbøl,
Billum og Janderup.
Vi forsætter vores arbejde med ”Knæk kurven” projektet via Dansk Håndbold Forbund, vi håber det kan
give os nogle flere arbejdsredskaber, så vi ad denne vej kan erhverve os flere og nye frivillige hænder i alle
aldre og give en bedre struktur på klubben..
Vi vil igen i år gøre vores yderste for at finde trænere til alle holdene. ALLE som gerne vil være træner,
hjælpetræner eller holdleder til næste sæson, må meget gerne melde sig til os allerede nu. Vi har allerede
nu nogle på plads til næste sæson – men har brug for flere.
Sidste år skrev jeg ”Bestyrelsen havde en målsætning om, at der skulle være en bedre bemanding i de
enkelte udvalg , desværre må vi konstatere at dette ikke lykkes” - og desværre må jeg skrive det samme i

år. Det er ærgerligt for klubben, at vi i bestyrelsen ikke har mulighed for at gøre mere for at udvikle klubben
– men er nød til, at halte efter – lad dette være en opfordring til alle
Den 27. februar har vi generalforsamling i Billum Hallen kl. 18.30 – 20.00. Vi håber at der bliver et stort
fremmøde med mange, som har lyst til at støtte op om det arbejde bestyrelsen og de frivillige trænere,
hjælpetrænere og holdledere yder for klubben.
Jeg vil håbe på stor opbakning fra frivillige hjælpere i Team Vest Håndbold i fremtiden. ☺
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