Ny formand
i HF Mors
SKIFTEDAG: Bestyrelsen næsten fuldtallig i HF Mors trods
massiv udskiftning på generalforsamlingen i aftes
Af Lars Bang Bertelsen
lbb@mf.dk

NYKØBING: Der var farvel til

fem ud af syv bestyrelsesmedlemmer, da HF Mors i
aftes holdt sin generalforsamling i klublokalerne i Jyske Bank Mors Arena.
Som omtalt i folkebladet
for nogle uger siden er det
dog uden dramatik, at en
stor del af bestyrelsen samtidig forlader klubben, og på
generalforsamlingen viste
det sig også, at afløserne var
klar.
I folkebladets omtale
fremgik det, at bestyrelsen
måtte vinke farvel til formand Line Hyldgaard, kasserer Ulla Thomassen, seniorudvalgsformand Camilla
Gylden Thomsen, ungdomsudvalgsformand Mike Nielsen, bestyrelsesmedlem Jørgen Josefsen samt bestyrelsesmedlem Henrik Hedegaard, der også repræsenterer HF Mors i Mors-Thy
Håndbold. Sidstnævnte var
dog kommet på andre tanker før generalforsamlingen
og fortsætter dermed i bestyrelsen ligesom Bent
Thomsen, der ikke var på
valg. Som ny formand og
ungdomsudvalgsformand
blev valgt Mogens Dahl Nielsen, mens Gitte Brøndum
blev valgt som sekretær og
senioransvarlig. Annemarie
Aggerholm blev valgt som
ny kasserer, mens Lone
Knudsen træder ind som
menigt medlem af bestyrelsen.
Gode kræfter
- Det er gode kræfter og et
godt hold, så den nye bestyrelse skal nok komme til at
fungere fint. Vi fik fire nye
valgt ind i stedet for de fem,
der er trådt ud. Det kunne lade sig gøre fordi vi også fik
en vedtægtsændring, der
gør, at bestyrelsen kan være
fra fem til syv personer, siger
afgående formand Line
Hyldgaard.
Hun erstattes altså af Mogens Dahl Nielsen, som både
tager posten som formand

»

Jeg har altid interesseret mig for håndbold, og nu har jeg tre børn på
seks, 10 og 12 år, der spiller, så jeg forestiller mig, at jeg kommer til at
bruge en del tid i HF Mors i de kommende år

MOGENS DAHL NIELSEN, nyvalgt formand i HF Mors

og formand for ungdomsudvalget. Mogens Dahl Nielsen
er 43 år. Han er investeringsrådgiver i Frøslev-Mollerup

Sparekasse, og han er på den
lokale idrætshimmel mest
kendt for en stor cricketkarriere. Han har blandt andet

spillet på landsholdet i cricket. Han har dog også spillet
håndbold, men ifølge den
nye HF Mors-formand mest
som vintersport i DUI til at
holde formen ved lige sammen med cricketvennerne.
- Men jeg har altid interesseret mig for håndbold, og
nu har jeg tre børn på seks,
10 og 12 år, der spiller, så jeg
forestiller mig, at jeg kommer til at bruge en del tid i
HF Mors i de kommende år,
siger den nye formand, der
ikke selv længere er aktiv
idrætsudøver.
- Knæene og ryggen er ikke
til det, så mit bidrag til lokalsporten må blive i en rolle
som den her, siger han om
formandskabet.
Lille overskud
På generalforsamling kunne
den afgående formand i sin
beretning konstatere en lille
medlemsfremgang.
Line
Hyldgaard fremhævede de
indsatsområder, som bestyrelsen har arbejdet mest
med i det forgangne år.
- Det er områder som elite/bredde, pigesiden, frivillige og organisationen, siger
Line Hyldgaard, der også
kunne glæde sig over, at HF
Mors på ungdomssiden har
markeret sig blandt landets
bedste hos drengene.
Regnskabet viste et lille
overskud
på
omkring
11.000 kroner.

Mogens Dahl Nielsen har mest
gjort sig bemærket i cricket i
den lokale sportsverden. Men
HF Mors’ nye formand har dog
også spillet håndbold. Her er
han i aktion i en jyllandsseriekamp med DUI i 2003. 
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