HF Mors – Bestyrelsens beretning 2015
Så er det igen blevet tid til generalforsamling i HF Mors. Tak til alle jer, der mødt op. Det er dejligt at se, at
der er interesse for vores forening.
2015 har været et interessant år for klubben, da den har budt på mange udfordringer på og udenfor
banen. På banen, hvor de sjove udfordringer findes har vi arbejdet på at opretholde og udvikle klubben
indenfor både bredde og elite. Uden for banen er organisationen hele tiden udfordret, hvorfor den
organisatoriske opgave, der blev overdraget fra den tidligere bestyrelse er en vigtig med svær opgave.
Organisationen i HF Mors er vigtig jeg tror også det kommende år vil gå med at få ændret og opbygget
organisationen, så der kommer et styrket fokus på det, som det hele handler om ….. nemlig udvikling og
udbygning af håndbold på Mors.

Det sportslige:
Sæsonen 2014-15 var et godt år for HF Mors, hvor klubben U16 og U18 drengehold var repræsenteret i både ligaen
og 1. Division. Ved udgangen af 2015 er billedet:

Drengene:
HF Mors har flere hold i alle rækker fra U10 – U18, hvilket betyder at der spilles håndbold på flere niveauer.
Igen i år er HF Mors pænt repræsenteret i eliterækkerne på drengesiden i U16 og U18 årgangene, men i denne
sæson er vi også med i U14 med et 1. Divisionshold, samt et U12 AA hold.

Pigerne:
HF Mors halter stadigvæk lidt på pigesiden, hvor der er flere hold i årgangene U10 –U14, men desværre ingen hold i
rækkerne U16 og U18.
Ved udgangen af 2015 står HF Mors med et U14 pigehold, som skal spille 1. Division B og et U12 AA hold, hvilket
viser at også pigerne er på vej .

Senior:
På herresiden har vi et rutineret hold, som er rykket op i Jyllandsserien, hvor mange af de ældre krigere
stadigvæk bidrager til håndbolden i klubben.
På damesiden har vi haft fokus på at få genetableret damehåndbolden i klubben, hvilket ikke er helt uden
udfordringer. Men der gøres et godt stykke arbejde og holdet er rykket op i jyllandsserien.

Fokus i fremtiden
HF Mors skal i fremtiden have mere fokus på bredde- og elitehåndbold, klubliv og sociale tiltag, som kan
være med til at styrke klubben. HF Mors skal arbejde hen imod at bruge færre ressourcer på at jagte en
økonomi, som kan opretholde det sportslige niveau, som de frivillige slet ikke har tid til at nyde.

Elitehåndbold:
HF Mors er kendt for elitemiljøet på drengesiden, som tiltrækker spillere fra andre områder i landet. HF
Mors vil også i fremtiden have fokus på at udvikle og forbedre træningsmiljøet på drengesiden, så vi også

fremover kan levere spillere til diverse landshold, men også udvikle flere spillere, som kan repræsentere
MTH i ligaen.
Elitemiljøet betyder igen i år, at HF Mors er godt repræsenteret i ungdomsrækkerne på drengesiden.
Elitemiljøet på pigesiden er tidligt i sit forløb og skal videreudvikles over de kommende år , men i u14
årgangen har klubben for første gang i flere år et hold i 1. Div. hvilket skaber optimisme for pigeprojektet.

Breddehåndbold:
”Ingen elite uden bredde”
Efter et år på formandsposten står det lysende klart, at denne korte sætning er vigtig, da en klubs
grundsten skal og bør bygges op omkring bredden, for at kunne overleve på den lange bane.
HF Mors skal være en klub, som har fokus på både bredde og elite, hvorfor vi fremover vil have fokus på,
at udvikle begge områder.
Det betyder, at der i fremtiden skal være fokus på at skabe et breddemiljø, hvor der er kompetente
trænere til alle hold, også hold 2, 3 og 4. Det bliver en svær opgave, som kræver tilsagn fra mange
frivillige, men det er samtidig en opgave, som på sigt vil være med til at styrke HF Mors.

Pigeprojektet:
Klubben startede et pigeprojekt i 2014, som kører videre da det er klubbens ambition, at der skal være et
kvalificeret pigehåndboldtilbud i HF Mors. Projektet er vigtigt for HF Mors ,da vi skal have et godt tilbud til
begge køn, og vi tidligere har haft gode traditioner for pigehåndbold. Desuden ser vi også projektet, som
en vigtig del af det at styrke HF Mors som klub og skabe mere liv omkring klubben.

Micro-håndbold:
Meget tyder på, at det i fremtiden vil blive kamp om de unge mennesker, hvorfor vi i HF Mors begynder at rette
blikket hen imod de yngste årgange i klubben. Vi har allerede i dag en stor micro-afdeling i klubben, men vi
begynder at rette fokus på det produkt vi tilbyder dem – er det godt nok?
”Det er det”, men vi vil gerne udvikle området, så vi får et endnu bedre produkt hvor de yngste tilbydes håndbold,
motorisk udvikling samt sjov og ballade, så de synes det er endnu sjovere at komme i hallen og spille håndbold.

Special Olympic Håndbold:
Klubbens nye hold for udviklingshæmmede er et af de nye områder i HF Mors, som vi i bestyrelsen er rigtige stolte
af. HF Mors vil også i fremtiden have fokus på at tilbyde håndbold til udviklingshæmmede, da det er i tråd med det,
at der skal være plads til alle.
Desuden vil Special Olympic holdets glæde og gejst ved spillet og det at være en del af klubben kunne blive en
gevinst for klubben og menneskerne omkring holdet på sigt. Et hold af denne type er med til at berige klubben på
det sociale plan, hvilket også er meget vigtigt for en klub.
Der skal lyde en stor tak til de personer, som har taget initiativ til dette projekt og arbejder med holdet til daglig,
det er rigtig godt gået.

Frivillige
HF Mors er en stor klub, hvor der skal være plads til alle, hvilket vil sige at vi har fokus på
breddehåndbold, elitehåndbold og Special Olympics håndbold, hvilket betyder vi er en klub med
aktiviteter hele tiden og i mange haller.
Klubbens ønske om at tilbyde håndbold til alle stiller store krav til klubben, da aktivitetsniveauet er højt
hele tiden, hvilket kræver ildsjæle, mange frivillige og et højt indtægtsniveau. Som klub er HF Mors ved at
drukne i sin egen succes, da mængden af bredde- og elitehold samt kravene fra interessenter stiller store
krav til indsatsen fra klubbens frivillige, samt mængden af frivillige.
Behovet for frivillige er et evigt tilbagevendende tema i mange foreninger, men skal HF Mors opretholde
det nuværende niveau, så er vi nødt til at få løst udfordringen med at skaffe endnu flere frivillige til, at
bidrage til de mange opgaver der er i klubben.
Til de mange frivillige, som allerede nu bruger meget tid på at skabe klubben, så vil jeg gerne benytte
lejligheden til at sige tusind tak for indsatsen – det er jeg, som danner grundstenene i klubben.

Organisationen
I 2015 havde vi 529 medlemmer mod 497 i 2014. så klubben oplever en mindre stigning i medlemstallet.
Fremgangen skyldes tildeles Speciel Olympics holdet, hvor der er registreret 20 medlemmer.
2015 kan organisatorisk betegnes som et ’”mellemår” for HF Mors, da året startede med, at der var 6 som
trådte ud af klubbens bestyrelse, hvorfor den nye bestyrelse har brugt mange ressourcer på at lære
klubben at kende.
HF Mors er en stor klub med rigtig mange aktiviteter, hvorfor det har været en stor opgave at overtage og
færdiggøre opgaven med at skabe overblik over opgaver og omforme organisationen til at være inddelt i
flere mindre enheder med mere afgrænsede opgaver. Med den erfaring vi nu har opbygget i bestyrelsen,
vil vi genoptage arbejdet med at få organisationen på plads, så klubben får en mere overskuelig struktur,
hvor kompetence- og ansvarsfordelingen bliver mere synlig.
Når opgaven er løst, så håber vi, at vi står med et mere overskueligt setup, som gør det nemmere at
rekruttere nye frivillige.
Administrationen, som er Kathrine og Johannes er blevet et godt fundament for trænere og ledere i
klubben. Som formand og træner i klubben, så vil jeg gerne sige tusind tak for jeres indsats og
hjælpsomhed, som gør arbejdet lettere for alle os andre..

Samarbejde
HF Mors arbejder sammen med flere interessenter, hvor målet er at udvikle håndbolden på Mors.

College
Samarbejdet er til stor gavn for klubben på elitesiden, men også i høj grad på breddesiden, da college
stiller med trænere i flere årgange, som gør at vi kan tilbyde et godt håndboldprodukt indenfor både
bredde og elitehåndbold.

Skyum
Skyum en vigtig samarbejdspartner omkring U16 årgangen, hvilket vi i fremtiden regner med bliver en
gevinst på både drenge- og pigesiden. Tovholderen på samarbejdet har været Martin, som desværre har
valgt at stoppe som træner i klubben efter denne sæson, hvorfor der kommer til at ske nogle mindre
ændringer i samarbejdet med Skyum.
Men HF Mors vil gerne sige tak til Martin for den indsats han har ydet i klubben og det fundament han har
været med til at bygge op.
Ø-råd
Ø-råddet, som forsøger at styrke samarbejdet mellem håndboldklubberne på Mors, har haft en svær
start. Men for at styrke håndbolden på Mors vil vi også fremover prøve, i samarbejde med Kreds 2, at
samarbejde omkring bl.a. håndboldskole, håndboldkaravane, Håndboldens dag og måske
træneruddannelser.
Dueholmskolen
Som en følge af folkeskolereformen, er det oplagt at have et tættere samarbejde med skolerne i og
omkring Nykøbing. Vi er i løbende dialog, og det har i første omgang ført til, at HF Mors deltager i
undervisning i håndbold en række fredage for Dueholmskolen men også et håndboldtilbud i
fritidsordningen på M.C. Holmskolen hvor HF Mors stiller en træner til rådighed.

Økonomi
Anne Marie vil give en nærmere gennemgang af klubben økonomi, men uden at sige for meget, så har
2015 budt på store udfordringer på den økonomiske front.
Resultatet for HF Mors giver et underskud på kr. 126.860,00 for 2015, hvilket afspejler nogle af de
udfordringer vi har kæmpet med.
Bag dette underskud ligger en betaling til SKAT for året 2013 på kr. 170.341,00, samt øgede udgifter til
moms på Mors- Chancen m.m.
Driftsmæssigt ser 2015 fornuftig ud, hvilket skyldes en stor opbakning fra klubbens sponsorer – så en stor
tak til dem. Der skal også lyde en stor tak til sponsorudvalget, de frivillige i klubben, som arbejder med
Mors Chancen, Påskestævne og andre aktiviteter som bidrager til klubbens indtægter – Tusinde tak for
indsatsen.

SKAT
2015 har også været året, hvor HF Mors blev valgt ud til nærmere regnskabsgennemgang, som følge af
SKATS øgede indsats mod foreningslivet i Danmark. Gennemgangen har været ekstrem grundig og har
resulteret i en relativ stor ekstraordinær udgift.
SKAT har været en hård kamp og har krævet mange kræfter af klubben og dem som har været indblandet.
I den forbindelse vil klubben gerne rette en tak Lars Svane Nielsen, revisor Hans Henrik Ebbesen og en

skatteekspert fra DIF (Villy), som var med til at ændre møderne med SKAT fra envejskommunikation til en
dialog om tingene – tak for det.
Slagsmålet med SKAT har derfor betydet en reducering af klubbens indtægter men også klubbens
egenkapital, hvilket ikke er en katastrofe, men som gør klubben mere sårbar i fremtiden.

Fremtiden
Fremtiden vil med sikkerhed byde på store udfordringer, men også gode muligheder for HF Mors, hvorfor
det er vigtigt, at der skabes en klub, som er klar til at håndtere udfordringerne og udnytte mulighederne.
Derfor er det glædeligt at der ikke er masseafgang fra bestyrelsen igen i år, hvilket giver en bedre
kontinuitet og dermed en bestyrelse som er bedre klædt på til at løse fremtidens udfordringer.
Der er stadigvæk rigtig meget at tage fat på, og jeg er sikker på, at den nye bestyrelse vil fortsætte
arbejdet og sikre en fortsat positiv udvikling for HF Mors.
På bestyrelsens vegne vil jeg slutte af med at sige tak, for et spændende med godt 2015, til alle som
hjælper, bakker op om og støtter HF Mors.

