Vejen Håndboldklub: Beretning generalforsamling 2020
Afholdt i Vejen Idrætscenter 24.08.2020.
Indledning
Årets der er gået, har været et meget specielt år, ikke mindst i skyggen af Corona pandemien med de
mange restriktioner og forholdsregler der præger hele samfundet og dermed også Vejen Håndboldklub.
Min beretning vil da også bære præg af de udfordringer vi har mødt, men heldigvis har der også været
mange dejlige timer i hallen. Vi skal huske at Vejen Håndboldklub bygger på nogle fantastiske værdier som
sammenhold og fællesskab, hvilket skal bringe os godt igennem pandemien.

Året der er gået.
Først vil jeg kigge tilbage på året der er gået. Der har igen været et år med en masse af aktivitet i hallerne.
Vi har i år haft en fremgang i medlemsantal og også antal hold. Det er jo dejligt at vi kan vise fremgang i
denne tid hvor mange klubber kæmper med tilbagegang og stor konkurrence fra den mere individuelle
motion. I alt har vi den forgangne sæson været 321 medlemmer, børn, unge, voksne, trænere og ledere.
Jeg vil specielt nævne U11 som den største årgang med ikke mindre en 59 piger og drenge.
Der er i år sket ændring i årgangene, så det nu er ulige årgange (U9, U11, U13, U15, U17 og U19), hvilket
har betydet at man forsatte med de samme holdkammerater som sidste år. Det har fungeret fint og ikke
skabt problemer. Vi er nu tilbage til de almindelige årgangsskift og der venter nye holdkammerater til alle.
Vi har i sidste sæson startet Trolde Kids i Lykkeliga, som er for børn med særlige behov. Der har være en
god opbakning med 12 børn og en tak skal lyde til Karin Lautrup som leder af holdet. Vi ser frem til også at
kunne tilbyde håndbold i VHK i den kommende sæson for disse børn.
Når man laver sport og konkurrerer med andre, vil vi alle gerne vinde. Der skal være plads til begejstring når
vi vinder og plads til ærgrelse når det ikke lykkedes. Men i Vejen Håndboldklub vægter vi sammenhold og
fællesskab højere end at vinde og det betyder at der skal være plads til alle. Det der gør vores mange børn
glade for at spille håndbold, tror vi ikke nødvendigvis er at vinde kampe, men langt mere at have det rart
med sine holdkammerater og udvikle sig som håndboldspiller.
Vi har derfor stor fokus på det sociale i klubben og på holdene, samt sikre at vi har kompetente og
engagerede trænere. Det er vores vision at skabe rum for spilleglæde og håndboldoplevelser, og vi vil være
en breddeklub med fokus på udvikling, hvor alle skal blive dygtigere håndboldspillere og mennesker. Jeg vil
derfor ikke gå nærmere ind de enkelte holds resultater.
Vi har i år budt velkommen til Tommy Borg som ny dametræner og for første gang i mange år har vi haft 3
damehold. De nye regler, hvor der kan spilles på flere hold samme weekend, har givet os mulighed for at
jonglere lidt rundt og med stor velvillighed fra spillerne har det kunnet hænge sammen.
På herresiden kan vi mønstre et enkelt hold i serie 1, som nyder at være sammen og spille håndbold.
Træningsindsatsen er ikke så stor, men entusiasmen er stor til kamp.
Men afslutningen på sæsonen blev lidt brat med regeringens restriktioner og forsamlingsforbud. Det betød
at vi ikke fik lov til at spille sæsonen færdig hvilket nok ærgrer de fleste. Men det kunne ikke være på anden
måde.

I VHK forsøger vi at tilbyde mange former for fællesskab og har efterhånden nogle rigtig gode traditioner.
Til de mindste arrangerer vi hvert år fastelavn og det er dejligt at se den store opbakning og de mange
fantasifulde udklædninger.
Fællesspisning i foråret er en dejlig tradition og afslutning på sæsonen i VHK. I år kunne det desværre ikke
gennemføres på grund af Corona restriktioner. Vi måtte derfor uddele fiduspokaler og udnævne all-star
spillere på en alternativ måde på Facebook. Men det blev taget godt i mod og det er jo altid en ære at få
fiduspokal eller all-star. Trøjerne skal nok blive flashet i den kommende sæson. Et stort tillykke til jer alle.
Vi bruger også fællesspisning til at takke vores mange trænere for deres store indsats og holdene kan sige
tak for sæsonen. Jeg tror de fleste hold har fået takket trænerne på den ene eller anden måde, og fra
bestyrelsen skal her lyde en stor tak til trænerne for deres engagement og store indsats. Mange forsætter
næste sæson, mens enkelte har valgt at stoppe for denne gang.
Ved fællesspisning afholder vi hvert år et lotteri med gaver fra forskellige sponsorer. Da vi allerede havde
fået nogle gaver samlet ind, forsøgte vi os med et online lotteri. Vi var lidt skeptiske, men det viste sig at
blive en stor succes med 325 solgte lodder og en god indtægt.
Corona restriktionerne betød også at vi ikke kunne gennemføre Kia/VestTryk Cup i år. Synd for de mange
hold der ville afslutte sæsonen med vores fantastiske stævne. Det skulle være det hidtil største med
afvikling over to weekender med 216 hold og knap 2400 deltagere. Et stort stykke planlægningsarbejde var
pludselig spildt og vores største enkeltstående indtægt var pludselig væk. Heldigvis kunne vi få dækket
vores omkostninger fra puljen for aflyste større arrangementer, så vi undgik at få et stort tab.
Vi søgte også om tabt indtjening i DIF/DGI hjælpepuljen, men her var der ansøgt om 3 gange så stort et
beløb som der var i puljen. Vi fik støtte på 58.000 kr., hvilket svarer til ca. 1/3 af vores mistede overskud på
Kia/VestTryk Cup, men det betyder vi kan holde skindet på næsen.
Corona restriktioner har også betydet at de forskellige holds afslutningstur i Danmark og udlandet alle blev
aflyst. Det er drønærgerligt for de mange spillere der havde glædet sig til deres tur. Men det har også
betydet færre udgifter til stævner for VHK, så det opvejer lidt vores manglende indtægt på Kia/VestTryk
Cup. Vi håber at der næste år bliver mulighed for igen at arrangere Kia/VestTryk Cup samt tage på
afslutningsture for holdene.
En stor tak skal lyde til Jacob Fabritius de Tengnagel for hans indsats som stævnekoordinator. Uden Jacob’s
indsats, var vi nok ikke kommet i gang med at afholde stævnet. Jacob har valgt at stoppe som
stævnekoordinator og nye kræfter tager over. Jeppe Beyer bliver ny stævnekoordinator og vi ser frem til
samarbejdet.
På trods af Corona restriktioner lykkedes det os i samarbejde med DHF igen i år at arrangere holdboldskole
og -camp. I år deltog 35 unge på camp og 90 børn på håndboldskole.
Vi har igen i år haft gang i forskellige aktiviteter der kræver hjælp fra frivillige, salg og opsætning af
juletræer, julebelysning, hoppeland, o. lign. Det giver alt sammen et godt bidrag til klubben, men mange
siger også det er hyggeligt og dejligt at kunne bidrage til fællesskabet. En stor tak til de mange uundværlige
frivillige.
Udgangspunktet for en sprudlende og attraktiv klub er også en sund økonomi. Som mange andre klubber er
VHK også ramt af Corona krisen, især med aflysning af Kia/VestTryk Cup. Uden hjælpepakker havde det set

sort ud og vi havde fået et betragteligt underskud. Vi havner nu på et acceptabel underskud på 25.697,99
kr. men mere herom ved fremlæggelse af regnskabet.
Vi vil huske året for Corona pandemien, men 2020 var også det år VHK første gang blev ramt af svindel.
Heldigvis ikke af en person fra klubben. Men vi blev snydt af en fra ud mail som det hedder. Svindlerne
sendte en mail til kassereren i formandens navn om betaling til en spansk bankkonto. Det faldt tidsmæssigt
sammen med at der skulle betales for deltagelse til U17 drengenes stævne i Spanien. Rikke betaler
regningen uden at kontrollere nærmere, og da hun opdager svindelen, er det for sent. Banken kan ikke
gøre noget og den spanske bank kan ikke gøre noget, da pengene er væk. Svindlen er politianmeldt, men vi
ser næppe pengene igen. Det er ærgerligt for de 43.000 kunne være brugt meget bedre på vores
medlemmer. Svindlen har betydet, at vi har ændret procedure omkring betalinger. Der laves ikke betalinger
på baggrund af en e-mail alene, der skal altid en sms eller anden besked der bekræfter betalingen. Det er
drønærgerligt, men det viser at svindlere ingen skrupler har.
En stor tak skal også lyde til vores sponsorer. Det er dejligt at det lokale erhvervsliv vil støtte vores arbejde i
VHK og vi er stolte af at mange sponsorer har fulgt os i mange år. Vi har også samarbejdet med
Handelsstandsforeningen i mange år om at skabe liv i Vejen by. Det er dejligt at være respekteret rundt
omkring i byen, og mange tak for samarbejdet.
Vejen HK har i VIC en fantastisk samarbejdspartner. Vi er mange i Vejen der er stolte af dette flotte
Idrætscenter, og nu med nyt tag og gulv i hal1. Vi glæder os til at tage hallen i brug igen og ser frem til at
deltage i den videre udvikling og udbygning af VIC gennem vores deltagelse i repræsentantskabet.
Det kommende år
Det er altid med spænding vi starter en ny sæson. I år er nok ekstra udfordrende med de forsatte
restriktioner som følge af Corona. Vi ved endnu ikke hvilken indflydelse det vil få på den kommende sæson.
Det afhænger helt af hvordan pandemien udvikler sig, men vi vil i VHK overholde alle anbefalinger fra
myndighederne, så pandemien kan komme under kontrol. Alle trænere er informeret om forholdsregler i
forbindelse med træning og kampe.
Vi tror vi går imod en spændende sæson og kan mærke her i opstarten at mange børn hungrer efter af at
spille håndbold igen, ja nogen forældre taler ligefrem om håndbold abstinenser.
Afslutning
Til allersidst skal lyder en stor tak til vores helt fantastiske bestyrelse, hvor alle byder godt ind i fordelingen
af opgaver og uden jeres store indsats ville det ikke være muligt at drive VHK. Det er en fornøjelse at
arbejde sammen med disse dejlige og engagerede mennesker.
Vi må desværre sige farvel til Rikke i bestyrelsen. Rikke har valgt at stoppe efter 1 år som kasserer, da
hendes private situation er ændret og hun ikke føler hun har tid og overskud. Mange tak til Rikke for
indsatsen, det har været dejligt at have dig med i bestyrelsen.
Jeg glæder mig til endnu en spændende sæson i Vejen Håndboldklub.

