Formandens beretning for 2016
Jeg vil gerne starte med at sige velkommen til alle de fremmødte og tak for at i viser interesse for
klubben.
Året der er gået har endnu engang vist, at HF MORS er en stor klub og på mange måder et flagskib
indenfor håndbold i området. Det betyder, at der stilles store krav til spillerne, trænerne og
lederne, da det at være stor også betyder at man skal være ansvarsbevidst.

Klubben:
I modsætning til mange andre klubben indenfor håndbold, så er HF Mors inde i en god udvikling,
hvor vi igennem de sidste 5 år har oplevet et stigende antal medlemmer, så vi p.t. er omkring 540
medlemmer i klubben (inkl. ledere).

HF MORS har i den igangværende sæson flere hold indenfor ungdomshåndbold end vi har haft i
mange år, hvilket viser at fokus på både bredde og elite er til gavn for klubben som helhed.
”Man kan sige, at vi som klub har knækket kurven”

Det sportslige:
Indeværende sæson (og forrige sæson) har på det sportslige plan været godkendt, hvor eliten på
drengesiden har været godt repræsenteret i divisionerne op igennem årgangene fra U14 til U18,
hvor specielt U14 og U18 er repræsenteret i de bedste rækker.
På pigesiden er vi ved at komme i gang og vi begynder at se effekten af Pigeprojektet, som blev
søsat for 3 år siden. I indeværende sæson kan vi stille med et 2. Divisions U16 pigehold, samt et
U14 1. division B pigehold, hvilket viser vi er på rette vej.
Her foruden har vi har vi mange andre hold som repræsenterer klubben på fornemmeste vis
igennem hele sæsonen.
På seniorsiden er både dame- og herreholdet rykket op i Jyllandsserien, hvilket på nuværende
tidspunkt giver sportslige udfordringer.
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Området flagskib Mors-Thy er i gang med en imponerende sæson i Håndboldligaen, hvor de indtil
nu har spillet mange gode kampe og ligger godt til i tabellen.

Micro-håndbold:
Det seneste år er fokus på de yngste i klubben blevet øget, hvilket meget gerne skal styrke klubben
på sigt. Hvis man er i hallen og følger lidt med i udviklingen nede hos de yngste, så er stemningen
god og det ser ud til, at mange faktisk gerne vil spille håndbold, hvis man gør det sjovt og
spændende.
Derfor er der blevet arrangeret trænerkursus for trænerne i disse årgange, så vi kan udvikle det vi
tilbyder de yngste i klubben.

Special Olympic:
De gode takter for Special Olympic holdet forsætter og interessen for holdet er stadigvæk
voksende, så der kommen løbende nye spillere til.
Special Olympic projektet er en vigtig del af HF MORS, da det sammen med bredden og eliten er
med til at vise, at
”HF MORS har plads til alle”

Bredden i klubben – Plads til alle:
Vi har flere gange i det seneste år kunne læse i den lokale avis, at der hentydes til at HF MORS er
en eliteklub, hvilket egentlig er lidt misvisende.
HF MORS er en to-strenget klub, hvor der både er fokus på elite- og breddehåndbold, hvilket bl.a.
afspejler sig i flere årgange med henholdsvis 3, 4 og 5 hold.
I HF MORS oplever vi i øjeblikket medlemsfremgang, hvilket vi mener er et udtryk for vores fokus
på både bredde og elite, samt at vi har et godt tilbud til dem, som gerne vil spille håndbold.

Frivillige:
Sidste år blev der udtrykt bekymring omkring lysten til at deltage i det frivillige arbejde, hvilket
vigtigt for en klub som HF Mors.
Det seneste år har dog vist en stigende interesse for at hjælpe klubben, hvilket har resulteret i
flere nye ansigter på trænersiden men også i diverse udvalg.
Det ser ud til at opbakningen til aktiviteterne i klubben er stigende, hvilket lover godt for klubben
fremadrettet.

Morsø Påskestævne:
I 2016 valgte vi at fokusere på arrangementer, som er håndboldrelateret og dermed skabe
indtægter til klubben igennem arrangementer, som vi kan relatere til dagligdagen.
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HF MORS har derfor købt FLUIF ud af Morsø Påskestævne, hvorefter vi ejer 50 % af Morsø
Påskestævne, hvilket er den samme andel som VIF Mors.
Vi ser dette køb som en investering i et fremtidigt arrangement, som kan bidrage med oplevelser
til medlemmer og indtægter til klubben.

Økonomi:
Kasseren vil give en nærmere gennemgang af klubbens økonomi, men helt kortfattet, så kan
følgende punkter fremhæves:







Underskud på kr. 24.076
Stigende kontingentindtægter (stigninger slår først fuldt igennem i 2017)
Stigende trænergodtgørelser (flere hold og flere trænere)
Faldende indtægter fra sponsorer, påskestævne og Mors Chancen
Stigende udgifter til spillertøj, da de fleste sæt er skiftet (Ny hovedsponsorer)
Indtægt fra Cykelsponsorløb

Underskuddet er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, men skyldes hovedsagligt spillertøj, at sidste års
kontingentstigninger først slår helt igennem i 2017, samt at der har været stigende
trænergodtgørelser.
Det er dog alle områder, som der er fokus på her i 2017, så HF Mors igen kan få styrket sin
økonomi.

Fremtiden:
Vi ser positivt på fremtiden, da vi er inde i en periode med medlemsfremgang, stigende interesse
blandt frivillige til at hjælpe samt flere hold på både bredde og elitesiden.
Vi vil blive ved med at have fokus på ungdomsarbejdet i klubben, hvor vi har fokus på at bruge de
træningsmetoder, som anbefales af DHF og Team Danmark, nemlig Aldersrelateret Træning. Vi vil
forsætte med at have fokus på at udvikle den enkelte spiller, at det er sjovt at spille håndbold og
lade resultaterne komme i 2. Række.
HF Mors vil blive ved med at understøtte håndbolden på Mors ved at lave tilbud som
Håndboldskole og Håndbold College, men vi ønsker også at samarbejde med de andre klubber på
Mors for at få flere til at spille håndbold.

Tak for indsatsen:
Som afslutning vil jeg på klubbens vegne sige tak til alle dem som bidrager til klubben. Det vil sige
spillere, ledere, frivillige, sponsorer, ansatte og andre interessenter, som er med til at gøre det
muligt at drive en klub som HF Mors ….. MANGE TAK.
Mogens Dahl Nielsen
Formand
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