Bestyrelsens beretning for 2008
Så er vi igen samlet til generalforsamling i GIF Håndbold – igen, kunne man fristes til at sige, med
den samme overskrift
Vi mangler penge, vi mangler hjælpere, vi mangler …
(men vi har godt humør ?)

Men forholdene bliver ikke bedre af at blive gentaget, så lad os prøve at stoppe lidt ved vore
succeser – for måske er de i overtal, trods alt ?

U10 har rundet 20 spillere m/k
3 hold til Morsø Cup (2 hold til Italien)
EHF Kamp i GIC
Flot indsats ved Djurslands Banks generalforsamling
Strandhåndbold
GIFFER‐Cup
Vi fik U18 piger og U14 drenge – de sidste sluttede på en 2. Plads i puljen (der var
også 2. Pladser til U16 og U12 piger
Kræmmermarked
Styr på rekvisitterne – tak til Jensen for et stort stykke arbejde
Ungdoms‐ og Seniorudvalg fungerer bedre end længe
Jeg er ked af at 4 ud af 6 seniorhold er rykket ned – at vi flere gange har måttet melde afbud pga
mangel på spillere – vi må omstille os til et lavere niveau, eller ?

Jeg er også ked af at vi igen må melde om et underskud – vi mangler sponsorindtægter, og de
bliver nok ikke nemmere at komme i nærheden af …, men sponsorudvalget er i gang med årets
arbejde og håber og tror at budgettet, som min., kan nåes.

Samarbejde – i det første år med samarbejde på seniorfronten – herrerne med ÅHIF – har været
en succes på mange punkter – den umiddelbare sportslige succes, oprykning, forsvandt desværre i
næstsidste spillerunde. Men spillerne har trænet mere, er glade for at træne sammen så der er
kommet meget godt ud af det. Det første år har på mange måder været et læreår, jeg håber at
kommunikationen forbedres.

På det sociale plan har vi stadig svært ved at komme i gang, vi mangler traditioner så der pr.
automatik holdes som min. en afslutningsfest for klubben (senior‐ og hjælpere/ledere) og en for
ungdom.
På bemandingssiden er det glædeligt at vi stort set har fundet de trænere vi skal bruge næste år,
til gengæld mangler vi
afløser for Poul Ivan Elsborg i GIFFER‐cup udvalget
næstformand i bestyrelsen
afløser for Poul Ivan i turneringsudvalget

Det er helt nødvendigt at få bestyrelsen fyldt op – siden Tommy måtte stoppe som formand har vi
været for få – det tærer på kræfterne og gør at gode ideer ikke bliver gennemført og at vi ikke får
fulgt op på tiltag der er sat igang. Vi har heller ikke set os i stand til at repræsentere klubben ved
møder i DGI, JHF, NI mv.
En af de store udfordringer er Sportscafeen her i GIC, vi mener at det er vigtigt for et
velfungerende IC at der er åbent for salg. Helle Kroer og Mie Mikkelsen har gjort et stort stykke
arbejde for at få besat vores vagter – og dækket for andre og for andre foreninger, for vi står
åbenbart alene med opfattelsen af det er vigtigt med en åben Sportscafé – af det beløb der er
udbetalt for til foreningerne har vi fået ca. 80%. Vi har gjort GIC opmærksom på at vi ikke vil være
ene om at trække læsset, og at vi vil have forhøjet prisen for vores indsats.

Jeg håber vi får en god dialog om hvordan vi kommer videre, for jeg synes der er meget godt i
gang.

