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Bestyrelsens beretning for 2009

Grenaa, 22. marts 2010
Ja, så er der gået endnu et år på godt og ondt ….
Jeg har kæmpet en del med denne beretning, for jeg vil gerne være positiv – men jeg synes
det bliver sværere og sværere
økonomi, det er ikke kun finanskrise, men manglende sponsorudvalg gør at endnu
engang mangler sponsorindtægter
medlemstilbagegang – ja, så mangler vi også kontingentindtægter
manglende opbakning, senest demonstreret ved JSD som glimrede ved kollektivt
fravær ved serveringen til Djurslands Bank
bemandingsproblemer – hver gang en af de trofaste ”gamle” takker af er det en
kamp at finde nye folk
Der er også positive oplevelser:
Sportsligt:
S2D og S3H er rykket op, S3D, S2H og S1H blev i rækken, JSD rykkede ned igen trods
gode forhold (træner, behandling mv.) JSH er stadig med i kampen om oprykning til
3. Div. – p.t. på 2. pladsen som min. giver kampe om oprykning
på ungdomssiden er der vist stor træningsiver og fremgang, især i de yngste
årgange – u12 piger er kvalificeret til kredsmesterskaber – u14 drenge har vundet
rækken – u12 drenge bliver flere og flere – u18 drenge har stadig chancen for at
vinde rækken. U18 piger vandt rækken før jul u16 piger elite har været med til at
præge rækken
vi har igen flere afbud fordi vi ikke kan stille hold – det koster og det svier
Holdsamarbejdet:
Som tidligere nævnt er JSH stadig med i kampen om en plads i 3. div., der er kommet et
godt flow i samarbejdet, selvom Brian Spliid trækker et stort læs så kræver det stadig en
del kræfter at få det til at glide. Der er hele tiden nye initiativer i gang, det er dejligt, men
kræver noget af klubben (som vi ikke p.t. har), jeg håber Klaus H kan give os lidt indsigt i
hvad der foregår under holdfællesskabet).
Vi er så gået med i satsningen omkring u18 herrer som vi vil forsøge at få i divisionen, i
denne sæson havde vi det eneste u18 herrehold på Djursland! Jeg hører at der er
sandsynlighed for 2 hold, vi mangler så en udskiftningsleder til 2. holdet?
Organisatorisk:
Bestyrelsen er p.t. fuldtallig – men nu mangler vi så en materialeansvarlig
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Strandhåndbold har været på vippen, vi har ikke fået noget økonomisk udbytte af
anstrengelserne de seneste år, men vi har nu fået en ok-aftale med kredsen om del
af holdgebyret, så vi kører igen i år
GIFFER-Cup – vi mangler en afløser for Brian Siig, men vil gøre næsten alt for at få
stævnet til at fortsætte
serverings- og andre opgaver – jamen Helle, Dorthe og Preben gjorde igen en
kæmpeindsats for at få Djurslands Banks Generalforsamling til at køre - tak for det –
dejligt at se at der er trofaste hjælpere som kommer selvom deres børn er holdt i
klubben
UU er godt bemandet og har flere gode initiativer på vej – men det er også
nødvendigt hvis vi skal stoppe medlemstilbagegangen
ungdomstrænere til næste sæson er på plads
flere hold til Påske-stævner – hhv. i Berlin og Århus
ungdomsafslutning på fredag – senior?
trænermøderne er genindført, med stor succes hører jeg
vi har afholdt kursus for egne og andre trænere med Rene From omkring bl.a.
skadesforebyggende træning
vi har fået flere nye, unge trænere
Cafe-vagter – Mie og Helle har ydet en kæmpeindsats for at fordele og styre
vagterne, men den ny forpagter har selv ansat personale så vores opgave der er slut
– velkommen til Henrik som allerede har indført en del nye tiltag for at gøre
Sportscafeen mere attraktiv
Bestyrelsen lægger op til ændringer i vedtægterne – dels nogle redaktionelle rettelser, dels
ajourførsler omkring kontingent og bestyrelsens sammensætning. Vi håber på en god snak
omkring ændringerne, som jo først kan godkendes på ekstraordinær generalforsamling.
Jeg håber vi får en god generalforsamling der kan bringe klubben videre – det har før set
sort ud, vi må have fat i flere positive kræfter. Nyd maden, jeg håber det kan blive en god
tradition, I har alle arbejdet for den!
På bestyrelsens vegne
Allan

