HF Mors
Bestyrelsens beretning 2014:
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.
2014 var endnu et rigtig spændende år for HF Mors. 2014 var år 1 efter Lars som formand. Det er
store sko at skulle fylde ud – også selvom vi har været mage om opgaven. Heldigvis har der været
mange gengangere i både bestyrelse, udvalg og blandt trænere og øvrige frivillige. Det har
sammen med Lars fortsatte store virke i klubben sikret en god overgang.
Det sportslige:
Selvom det jo er ved at være et stykke tid siden, at resultaterne fra sæson 13/14 kunne gøres op,
så skal der alligevel gøres status på det det hele handler om nemlig håndbolden.
U10 årgangen:
Drengene blev nr. 3 i AA rækken og pigerne vandt A rækken
U12 årgangen:
Drengene vandt A rækken og pigerne blev nr. 3 i AA rækken
U14 årgangen:
Drengene fik en fornem 2 plads i 1. div. og fik en 2. plads i 2. div.
Drengene gjorde u14 kunsten efter og blev nr. 2 i 1. div. Der var desværre ikke et pige hold i
årgangen.
U18 årgangen:
Drengene blev jyske mestre for 1. div. Hold. Her bør det i øvrigt nævnes at 2. hold u18 blev nr. 2 i
1. div. Rigtig flot af begge hold. Heller ikke på u18 lykkedes det at samle et u18 hold.
Nu er resultaterne for vores bedste hold i børne- og ungdomsårgangene nævnt. Vi er stolte af de
flotte resultater, som der præsteres på vores første hold. Det vidner om et godt træningsmiljø og
dygtige trænere og spillere. Men HF Mors er meget mere end 1. hold. I sæsonen 13/14 havde vi i
alt ? turneringshold. Der er blevet leveret god håndbold, flotte resultater i turneringen og til
stævner, godt kammeratskab og højt humør på alle niveauer. Bredde håndbolden er for mig at se
en central kerne i vores forening – ”Aldrig er træets top mere værd end roden”. Resultater er ikke

alt. Vores unge medlemmer skal have gode oplevelser sportsligt og socialt uanset sportsligt
niveau. Det er et område vi fortsat arbejder med.
Senior:
MTH endte på en 10. plads i Ligaen. 2. div. MTH blev nr. 7 i 2. div. Serie holdene fastholdte en
plads i serie 1, rykkede ned i serie 2 og to hold blev i serie 3.
På damesiden blev det første og eneste sæson for Thy Mors Damehåndbold – det blev til en 8.
plads i 2. div. På de øvrige damehold bød sæsonen på en nedrykning til serie 1 og en oprykning til
serie 2.
Indsatsområder
Bestyrelsen og den øvrige organisation forsøger løbende at have fokus på alle dele af vores
forening. Vi har i 2014 og fortsat her i 2015 arbejdet med en visionsproces, hvor vi har inviteret
alle med interesse for HF Mors til at komme med input til retningen for klubben. Det har indtil
videre givet os en række punkter at arbejde videre med. Processen har vist, at der ønskes fokus på
elite, bredde, pigesiden, frivillige og organisationen.
Elite
HF Mors har et rigtig godt elitemiljø på drengesiden. Vi er fortsat storleverandør til MTH og viser
samtidig gode resultater i ungdomsrækkerne. Vi skylder en stor tak til alle omkring vores
ungdomsdrenge. Det er rigtig flot i et område som vores at være så markant en faktor i
divisionerne!
Bredde
Vi arbejder løbende med at sikre tilstrækkeligt mange og kompetente trænere til vores 2., 3. og 4.
hold. Det er en svær opgave, der også skal have fokus i 2015. Tak til alle vores trænere og ledere
for den indsats I leverer for at give vores børn og unge gode oplevelser.
Vi tilbyder kurser til alle trænere, og håber at det sammen med sparring fra erfarne trænere kan
være med til at sikre kvaliteten.
I 2014 blev der holdt en stor fælles ungdomsafslutning – det er den slags oplevelser samt stævner
og andre arrangementer, der sammen med dygtige trænere til alle, sikrer at alle har gode
oplevelser ved at spille håndbold i HF Mors.

Selvom det lidt er at tage glæderne på forskud, så vil jeg fortælle, at der arbejdes på at etablere et
hold for udviklingshæmmede i HF Mors. Det er et klart signal om, at vi ønsker, at der er plads til
alle i HF Mors.
U12 college:
For 3. sæson i træk har klubben tilbudt en ekstra træning i u12 årgangen for både piger og drenge.
Her er alle velkomne uanset niveau. Efter 12-16 deltagere de første to år, er der i år tilmeldt 29
børn, hvilket må siges at være en succes. Træningen ligger mellem efterårsferie og vinterferie for
at undgå sammenfald med andre fritidsinteresser. I år har Henrik Tilsted, Christopher Rudeck og
Sebastian Enevoldsen varetaget træningen. Tak til hele holdet bag u12 college for en fin indsats,
som vi tror på er med til at fastholde interessen for håndbolden.
Piger
I 2014 har vi startet et projekt op på pigesiden. Jørgen Larsen er ansat som pige konsulent og har
sammen med flere andre gode kræfter startet en proces op, der gerne skal munde ud i flere piger i
foreningen og i at flere piger fortsætter med at spille håndbold længere end til u14 alderen.
Projektet lægger vægt på både et godt træningsmiljø med et fælles koncept og sociale aktiviteter
for pigerne. Vi forventer os meget af projektet.
Frivillige
Behovet for frivillige er et evigt tilbagevendende tema i de fleste foreninger. I HF Mors har vi rigtig
mange frivillige. Jeg vil benytte lejligheden til at sige tusind tak til alle frivillige – uanset hvilke
opgaver, man har og hvor meget tid man bruger, så sætter vi stor pris på det. Når det er sagt, så er
der altid plads til flere.
Organisationen
I 2014 havde vi 497 medlemmer mod 476 i 2013. Den pæne fremgang skal dels findes ved en lille
fremgang på de yngste årgange, og dels ved, at der kom en tilgang til dame holdene. Fremgangen i
de yngste årgange er det, vi vælger at holde fokus på. Det er et rigtig godt tegn – nu skal vi arbejde
videre med at være et godt tilbud, så de unge fortsætter med at spille håndbold hos os.
Vi er altså fortsat en stor forening. Et hovedtema for den siddende bestyrelse har været at sikre
overblik over opgaver og ansvar. Det har på baggrund af visionsprocessen igangsat et arbejde med
at omforme organisationen. Vi har desværre ikke det endelige organisationsdiagram klar endnu –
det vil den nye bestyrelse sammen med den afgående gøre færdigt. Principperne for den nye
organisering bliver, at vi skal have mindre enheder med afgrænsede opgaver og en klar struktur
for kompetence- og ansvarsfordelingen. Vi har i udgangspunkt det samme antal frivillige til at løse

vores opgaver, men vi håber at et mere overskueligt setup gør det nemmere at rekruttere nye
frivillige.
Den nye organisering bliver hængt op i klublokalet og lagt på vores nye hjemmeside, så alle kan
orientere sig i det.
En grundsten i vores organisation er Kathrine og Johannes. I er en kæmpe hjælp for alle os
frivillige. Tusind tak for jeres engagerede indsats og evne til at få tingene til at glide.

Samarbejde
College
College er ikke længe hjemmehørende i HF Mors, idet der nu er tilknyttet flere idrætsgrene. VI har
dog fortsat et rigtig godt samarbejde med college. College er til gavn for både HF Mors, MTH og
Morsø Kommune. Den flotte udvikling i elever på college skyldes både Lars, der er daglig leder,
men også de gode sportslige tilbud, der er i HF Mors og MTH. Samarbejdet har på den måde
gensidige fordele.
Skyum
Der er et rigtig godt samarbejde med Skyum Idrætsefterskole på drengesiden. Det giver en god
synergi, at have Martin som både træner og lærer. Det er ligesom College et rigtig godt tilbud til
de unge. Vi håber at samarbejdet på drengesiden kan inspirere på pigesiden det kommende år.
Øråd
I 2014 har vi sammen med de øvrige håndboldklubber og kredsen taget initiativ til et øråd. Vi
mødes nogle gange om året og drøfter emner, der er relevant på tværs af foreningerne. Det er
eksempelvis indsatsen for at fastholde medlemmer og uddannelse. Vi har Søgt penge ved
Kulturstyrelsen til at køre et håndboldkaravane projekt til efteråret med alle interesserede klubber
og skoler med henblik på at få flere medlemmer.
Dueholmskolen
Som en følge af folkeskolereformen, er det oplagt at have et tættere samarbejde med
Dueholmskolen. Vi er i løbende dialog, og det har i første omgang ført til, at HF Mors deltager i
undervisning i håndbold en række fredage.

Økonomi
Ulla vil give en nærmere gennemgang af økonomien, men igen i år ser det positivt ud. Vi kommer
ud med et lille overskud. Det skyldes i høj grad vores sponsorer – stor tak til dem. Men uden den
kæmpe indsats, der bliver lagt i vores sponsorudvalg og de frivillige, der arbejder med Mors
Chancen, Påskestævne og andre indkomstgenererende aktiviteter ville HF Mors slet ikke kunne
køre. Mange tak for indsatsen!
Fremtiden
På generalforsamlingen i dag er der lagt op til stor udskiftning i bestyrelsen. Af de 7
bestyrelsesmedlemmer har de 6 jf. indkaldelsen til generalforsamlingen valgt at trække sig. Henrik
er dog i mellemtiden kommet på bedre tanker og tar en tørn mere.
Tak til Ulla, Stuggi, Mike og Jørgen for det store arbejde, I har lagt i HF Mors. I bliver svære at
undvære!
Det har efter min mening været en godt fungerende bestyrelse. Jeg synes, vi er kommet et godt
stykke med de ting, vi har lovet hinanden at arbejde med. For mig personligt har det været enormt
lærerigt og udfordrende. Der har været mange gode oplevelser, og jeg har været glad for at få lov
at præge retningen sammen med resten af bestyrelsen.
Der er stadig meget at tage fat på. Jeg er sikker på, at den nye bestyrelse vil fortsætte arbejdet og
sikre en fortsat udvikling i en positiv retning. HF Mors er en forening med perspektiver i gode
rammer med mange gode kræfter.
På bestyrelsens vegne vil jeg slutte af med at sige tak for et godt 2014!

