GENERALFORSAMLING 2008 – GIF HÅNDBOLD
1. Valg af dirigent
Gerda Madsen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet.
2. Bestyrelsens beretning for 2007
Tommy Block aflagde følgende beretning:
Status over årets gang generelt
På den ordinære generalforsamling ønskede Kirsten Mandrup og Niels Peter Gleerup ikke genvalg,
i stedet blev Lone Degn og Allan Jespersen valgt ind.
Forretningsudvalget kom derefter til at se ud som følger: Lone Degn, Brian Siig, Allan Jespersen og
Tommy Block, Lone blev sekretær og Allan næstformand.
Ved siden af forretningsudvalget har vi en række udvalg, der gerne skulle arbejde meget
selvstændigt.
Desværre har vi i den forløbne sæson ikke haft et ungdomsudvalg, hvilket har været klart
utilfredsstillende. Forretningsudvalget har forsøgt at udføre de opgaver, der er, men da vi en stor del
af sæsonen ikke har været fuldtallige, har det ikke været muligt at udføre opgaverne
tilfredsstillende. Heldigvis har der været et forældreudvalg, som har gjort et stort stykke arbejde, tak
for det.
Seniorudvalget har i en periode også været uden formand, hvilket medførte, at vi ikke fik en
ordentlig kommunikation mellem dem og forretningsudvalget. Det fik vi rettet op på, og siden nytår
har det fungeret tilfredsstillende.
Vores sponsorudvalg har heller ikke fungeret, og det har medført, at vi ikke har fået de
sponsorkroner, som var budgetteret. Det har givet Brian en del ekstra arbejde, som kunne være
brugt bedre andre steder.
Af ovenstående kan man se, at det har været en svær sæson, og på et tidspunkt var vi i
forretningsudvalget inde på at afholde en ekstraordinær generalforsamling. Det gjorde vi ikke, men
på baggrund af denne sæson vil vi på det kraftigste opfordre til - ja vi vil sige, det er tvingende
nødvendigt - at klubbens medlemmer træder ind i de udvalg, som ikke er besat og tager ansvar for
de opgaver, der er. Samtidig vil vi opfordre medlemmer og forældre til at komme ud af busken og
hjælpe med at træne vores ungdomshold, ellers vil vi ikke have en ungdomsafdeling ret mange år
mere. Klubben kan på ingen måde gå en ny sæson i møde på den måde, sidste sæson har kørt på.
Forretningsudvalget blev kontaktet af Erik Flak, om vi var interesseret i et samarbejde med det
britiske landshold, som på det tidspunkt blev trænet af Morten Arvidsson. Vi syntes, det lød
spændende og tog et møde med Morten, som forklarede om projektet. Det indebar i første omgang,
at nogle få spillere skulle spille i Grenaa og fra 2009 ville hele landsholdet skulle flytte til Grenaa
og fungere som 1. hold. Samtidig ville der blive tilknyttet læger og fysioterapeuter til holdet, som vi
kunne benytte i et vist omfang, og Morten ville være til rådighed for klubben. Vi sagde ja tak, og i
efteråret havde vi et møde med de personer, som skulle styre projektet.
Siden hen må vi konstatere, at projektet for vores vedkommende er gået i stå. DHFs kontaktperson,
Allan Lund, har ikke været særlig meddelsom. Det eneste officielle vi har fået at vide (efter egen
kontakt) er meget kortfattet, at Morten er stoppet som træner, og der vil ikke ske mere i sagen, før
en ny træner er fundet, og så vil det ske i samarbejde med ham. Vi ved nu, at Jesper Holmris er
blevet træner, og han ikke ser noget problem i, at pigerne bliver her, hvis de har lyst.

På den positive side kan vi glæde os over, at vores kræmmermarked går godt, strand-håndbold har
også været en succes. Giffer-cup går stadig godt, vi kunne dog godt ønske os lidt flere til at tage tid.
Vi har hjulpet til ved Ørkenes Sønner, hvilket vi fik ros for. Djurslands Banks generalforsamling
forløb også udmærket, og som noget nyt har vi hjulpet GIC med at passe sportscafeen. Det har efter
vores mening været en succes, og vi kan i høj grad takke fru Vand for, at der er sket noget deroppe.
Dog kan det aldrig være vores ansvar, at der er åbent, og det ansvar synes jeg, GIC skulle påtage
sig, når vi ikke er i stand til at skaffe folk.
Banko, hvor Sonja og Louise har gjort et kæmpe arbejde, og det skal de have en stor tak for, har vi
valgt at sige fra til næste sæson. Indtjeningen står ikke mål med det besvær, det er at skaffe
hjælpere.
Irene Jensen er kommet ind i vores rekvisitudvalg, og på hendes initiativ har vi fået ryddet op i rum
og skabe.
Kort før sæsonstart fik vi et samarbejde i gang omkring HJ med Åstrup/Hammelev, da hverken de
eller vi havde spillere nok, men på grund af jura kunne vi ikke lave et holdfællesskab. Vi valgte så
at overflytte spillerne til Åstrup og aftalte, at de spillede en halv sæson i ÅstrupHallen og en halv
sæson i GIC. Det må vi sige blev en succes, og jeg tror bl.a., at det er en af grundene til, at det er
lykkedes at lave et samarbejde på herre-senior siden. Vi er nu så langt fremme, at vi godt kan sige,
at vi får to fælles herrehold i næste sæson.
Desværre har vi igen i år måtte konstatere en medlemstilbagegang og det er især på ungdomssiden,
Det skyldes nok, at vi ikke på et tidligere tidspunkt er i stand til at præsentere trænere til holdene og
derfor ikke er i stand til at holde kontakt med spillerne henover sommeren.
Status over den sportslige side
Vi har igen i år tre damesenior og tre herreseniorhold. Serie 3 herrer har endnu engang spillet sig til
oprykning.
Serie 2 herrer klarede nedrykningsspillet og bliver.
Jyllandsserien herrer startede med, at træneren forlod klubben efter én træningsaften, men heldigvis
tog Brian Spliid og Alf Sørensen over til træning, og Troels Jensen hjalp med på
udskiftningsbænken. De ser ud til at klare sig i Jyllandsserien, hvilket også er vigtigt med hensyn til
vores fremtidige samarbejde med Å/H. IF.
Serie tre damer slås om at rykke op i serie 2, hvilket er en positiv overraskelse.
Jyllandsserien damer ligger pt. ikke for godt, men vi håber, de klarer sig. Desværre må vi sige farvel
til Jan Mathiesen, da han har søgt nye udfordringer. Vi har været meget tilfreds med Jan i den tid,
han har været her, og han ønskes derfor alt godt fremover. Vi håber, vi på et senere tidspunkt kan
gøre brug af hans evner.
3. div. damer har haft en spændende sæson, da de jo har været suppleret med nogle britiske spillere.
Vi tror, det har været både spændende og lærerigt ikke bare for 1. holdspillerne, men for alle, at
have andre nationaliteter i truppen. For de, som har evnerne og interessen, er det en forsmag på,
hvordan det vil være i en klub med flere nationaliteter, der skal arbejde sammen. De har også været
en gevinst sportsligt - holdet har hele sæsonen igennem ligget i toppen, men på det sidste har de
været ramt af både lykkelige og uheldige omstændigheder, som har gjort, at de muligvis ikke når
retten til opspil.
Kort efter nytår meddelte Erik, at han søgte nye udfordringer, og vi ville naturligvis ikke stå i vejen,
selv om han havde et år mere i sin kontrakt. Erik har udført et stort stykke arbejde for vores
dameafdeling, og det skal han have tak for. Vi ønsker ham alt godt fremover.

Vores veteraner har igen i år leveret en flot indsats til indendørs landsmesterskaberne, hvor bla.
oldgirls og supergrandoldboys vandt guld.
Damejunior som trænes af Erik Flak, Louise Gleerup og Irene Jensen er et hold, som virkelig har
udviklet sig i den forløbne sæson, og de ligger i toppen af A rækken, hvilket er meget flot.
Herrejuniorholdfællesskabet, som trænes af Tommy Block og Christian Frost (og Poul Due når det
har knebet), var uheldig ikke at komme med i A rækken som bedste toer. De var kun 5 hold i
rækken og manglede derfor nogle point, de var ellers det hold på anden pladsen, som havde scoret
flest mål og havde den bedste målforskel.
Derfor er det ingen overraskelse, at de skal til de østjyske mesterskaber.

Pigerne, som trænes af Lene Veje og Klaus Hansen, har alt i alt haft en flot sæson. I sommer deltog
de i landsmesterskabet og fik en flot andenplads. I sæsonen spillede de sig i pigeelite og vandt
rækken før jul og kom i elite A. Efter jul er det desværre ikke gået så godt. Da der er så mange i
årgangen, har vi også haft et C hold, som har klaret sig fint.

Pigepuslinge, som trænes af Pia Siig, Troels Broni og Lotte Bjerre, har alt i alt haft en god sæson og
ligger på en sikker 3. plads.

Drengepuslinge, som trænes af Pia siig, Troels Broni, Lotte Bjerre og Morten Pedersen har både et
A hold og et B hold. Begge hold er med helt i toppen, hvilket må siges at være flot.

Pigelilleput, som trænes af Christina Stougård, Christine Kroer og Mathias Bech, har haft en svær
sæson, men vi har hørt, at det er nogle søde piger, som har udviklet sig meget gennem sæsonen.
Konklusion og visioner
Konklusionen på denne sæson må være, at vi rent sportsligt har klaret os udmærket. Vi får måske en
nedrykning med JS damer, men det er ingen katastrofe.
Vores arrangementer er gået fint, vi har i det store hele haft de hjælpere, der skal til.
I det daglige arbejde er vi dog alt for få - det er simpelthen for træls at have med at gøre. De
personer, som har skullet skaffe folk til at hjælpe ved vores arrangementer, har skullet bruge alt for
mange kræfter på det. Vi er nødt til at være flere at fordele opgaverne på, og klubbens medlemmer
skal være mere villige til at hjælpe ved vores arrangementer.
Vores visioner fremover må være at fastholde vores position rent sportsligt på seniorsiden og få
flere hold på ungdomssiden samt arbejde seriøst på samarbejdet med Åstrup/Hammelev.
Vi er samtidig nødt til at arbejde på at få flere hænder til det daglige!!
Hvis det ikke lykkes, kan man godt forestille sig, at nogle falder fra inden næste general forsamling,
hvilket nok vil udløse en ekstraordinær generalforsamling. Hvad der derefter sker, vil tiden vise.
Til slut vil jeg sige tak til alle dem, som har hjulpet til i foreningen.

3. Aflæggelse af regnskab

Kasserer Brian Siig fremlaget regnskabet, der blev godkendt af forsamlingen. Årets resultat blev et
underskud på ca. 18.000 kr., og egenkapitalen er nu på ca. 200.000 kr.

4. Forelæggelse af budget
Brian forelagde næste års budget.

5. Indkomne forslag
Forretningsudvalget havde ikke modtaget nogen forslag.

6. Valg til bestyrelsen.
På valg var formand Tommy Block og kasserer Brian Siig. Brian ønskede ikke genvalg og blev
afløst af Birthe Sørensen. Tommy fortsætter som formand.

7. Valg af 2 revisorer
Laila Johanson og Carl Eric Pallesen blev genvalgt.

8. Eventuelt
- Morsø Cup var en fin succes, ikke mindst socialt, men det kan være svært at skaffe spillere
nok i påsken. Christina foreslår, at vi i stedet deltager i et stævne mellem jul og nytår eller i
et opstartsstævne.
- Louise og Birthe efterlyser bedre information om trænere.
- Der blev foretaget afstemning om kontingentsatserne, og det blev vedtaget at bibeholde de
nuværende satser også for kommende sæson.
- Vi mangler fortsat medlemmer i de forskellige udvalg, værst er det med ungdomsudvalget,
som p.t. er ikke-eksisterende.
- Ungdomsafslutningen er fastsat til onsdag den 16. april 2008 kl. 18.
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