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Æresmedlem
Vi har i bestyrelsen, siden sidste års generalforsamling, snakket en del om at gøre en person i HF
Mors til æresmedlem, dette kræver en accept fra generalforsamlingen:
Den person som vi gerne vil gøre til æresmedlem, er en person der siden NIF/FLUIF Håndbold blev
til og siden hen blev til HF Mors 2000 og senere til HF Mors - har brugt utallige timer på
foreningen.
Han har været med til at arrangere ungdomslandskampe, han var med på hele turen op igennem
rækkerne og har vel haft stort set alle poster igennem hans tid, som frivillig i foreningen, bortset fra
Formand, det tror jeg ikke han har været, men mange af de opgaver han har haft, burde måske nok
ligge ved formanden…
Vedkommende har været med i bestyrelsen af flere omgange, haft utallige poster været
turneringsleder af flere omgange, været med i bestyrelsen da vi fik en eliteoverbygning og igen da
vi blev et holdfællesskab med Thisted IK og blev til Mors-Thy Håndbold, der var han også med.
I dag bestrider han posten som turneringsleder og modtager dermed alt indgående post til
foreningen, som han troligt kører rundt i de relevante personer´s postkasser med eller sender videre
pr. mail til trænere & ledere, hvis det kan lade sig gøre. Ligeledes er han webmaster på vores
hjemmeside, så alt hvad der bliver lagt på hjemmesiden, har han også haft fat i og det er ikke så lille
en opgave endda ☺
Hvis der er et eller andet vi, i HF Mors, ikke lige ved hvad vi skal gøre ved, eller hvordan vi skal
forholde os til det, kan vi altid køre forbi vedkommende, så er der kaffe på kanden, man får svar på
sit spørgsmål, eller få ham til at klare opgaven, fordi han ved jo lige hvad han skal gøre eller hvor
han skal trykke, ligesom man altid kan få en god historie, om nogle af de mange bekendtskaber og
oplevelser tiden i NIF – NIF/FLUIF, HF Mors, HF Mors Elite og Mors-Thy Håndbold har givet
ham.
Så på bestyrelsen´s vegne vil jeg gerne indstille

Bjarne Johansen
Til æresmedlem af HF Mors.
Bjarne får med æresmedlemsskabet en lille gave, samt livslangt medlemskab af foreningen.
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