
Indledning 

I denne, min første formandsberetning, vil jeg starte med det man som regel plejer at slutte med, 

nemlig at sige tak 

• til alle de frivillige der i løbet af året har været med til at gøre dette år til et vendepunkt i 

klubbens historie 

• og herunder ikke mindst til bestyrelsen 

der har været en fantastisk dynamik og ikke mindst talelyst (min ambition om, at ingen 

bestyrelsesmøder skulle vare mere end 2 timer, har jeg måttet opgive) 

vi er gudskelov ikke enige om alt, hvilket giver nogle rigtig gode diskussioner, men når vi så 

har taget en beslutning, så fører vi den også ud i livet 

Det er dejligt at kunne vende bøtten med det forslag der ligger om en udvidelse af bestyrelsen. Jeg 

var selv med til i sin tid at slanke bestyrelsen, for at vi ikke gang på gang endte med vakante 

pladser, så det at vi nu kan sige velkommen til to mere i bestyrelsen er rigtig dejligt. De to der har 

været med som suppleanter i år har fungeret som fuldgyldige medlemmer og uden dem havde vi 

ikke nået alle de ting vi har gjort. 

Jeg skal blot nævne nogle udvalgte 

• ny hjemmeside 

• årshjul for klubben til at styre efter 

• beskrivelse af alle de opgaver der ligger i bestyrelsen 

• samarbejde med København Håndbold 

• Håndbolden tilbage til København 

• kontakt til lokalpressen og i det hele taget information  

• udvikling af U-trænere 

• undervisning på to af skolerne i området 

• skoleturnering med 30 hold fra nogle af distriktets 3.-5.kl 

• storskærmsarrangement i forbindelse med EM for herrer 

• Anna og Tina på Håndboldens lederakademi 

• og så lige den daglige drift med rekruttering og ansættelse af trænere, regnskab, 

medlemsregistrering, elekroniske holdkort (ros fra HRØ) og en masse andre ting 

 

Udviklingen 

13/14 13 turneringshold (+U7&8) og 170 medlemmer 

14/15 16 turneringshold (+U7&8) og 240 medlemmer 

en fremgang på over 30 %. 

og for første gang i mange år har vi nu OB og drengehold på U9/10 + U12. 

 

 

 



Udfordringer 

Flere medlemmer = flere aktiviteter = flere frivillige 

Mange har sagt ja til at hjælpe og det benarbejde der bliver lavet rundt omkring i kulisserne 

fortjener en stor ros, da det har været helt essentielt for at få enderne til at mødes, men vi skal 

bruge flere hænder. 

Første tiltag bliver VHC/Vidar – dagen (årligt tilbagevendende), hvor vi håber at kunne rekruttere 

blandt forældre og andre fremmødte. 

 

Fremtiden 

I løbet af det næste års tid håber vi at få sat følgende ting i gang. Nogen er allerede aftalt, mens 

andre er afhængige af Kultur – og fritidsforvaltningen, men da vi gennem ”Håndbolden tilbage til 

København har en god dialog med dem, håber vi at tingene ikke tager så lang tid som de nogen 

gange god kan på de lange forvaltningsgange. 

• VHC/Vidar-dagen 

• Håndboldskole 

• samarbejde med FIF (og måske CBS) 

• Vanløse byfest 

• fortsat indsats på skolerne 

• Håndbolden tilbage til Købenahvn 

• streetbaner bag hallen 

• beachbaner v. stadion 

Og så er det mit håb, at vi på længere sigt kan få overbevist politikerne om, at det er nødvendigt at 

få bygget Vanløsehal 3. 

I løbet af de kommende år vil befolkningstallet i Vanløse vokse og hvis vi f.eks. har en ambition 

om, at bare 1 dreng og 1 pige i hver klasse på Vanløses fire kommuneskoler spiller håndbold hos 

os, så vil vi som minimum fordoble medlemstallet på ungdomssiden og det siger sig selv, at det 

kan ikke lade sig gøre med de træningsforhold vi har i dag. 

 

Der er nok at tage fat på og som det fremgår af dagsordenen, så er vi alle villige til at give den en 

skalle mindst en valgperiode mere. 

 

Med disse ord overgiver jeg beretningen til generalforsamlingen. 


