Som det nu efterhånden er blevet sædvane vil jeg indlede med at takke alle der i det forgange år
har været med til at gøre det til endnu et succesfuldt år i klubbens historie.
I en tid hvor der er stor fokus på individet, er det fantastisk at være en del af et forpligtende
fællesskab, hvor alle bidrager i et eller andet omfang.
Vi har igen i år haft en medlemsfremgang og hvis vi tæller alle med, så har vi i løbet af sæsonen
haft 25 hold i turneringen og til stævner, hvilket står i skærende kontrast til sæsonen 2012/13, hvor
vi havde 11 hold i turneringen.
Resultaterne i år har været lidt svingende, men det vigtigste er sammenholdet. Det er selvfølgelig
aldrig sjovt at tabe, men for mig er det der foregår uden for banen mindst lige så vigtigt som det der
foregår inde på banen. Det er nemlig her det forpligtende fællesskab opstår og det er grundstenen
til resultaterne bliver lagt.
Sidste sommer startede vi så småt op med Trille Trolle og efter lidt startvanskeligheder, har vi nu
godt 25 små (2 – 5 år) forhåbentlig kommende håndbolspillere, der hygger sig med deres forældre
en times tid hver lørdag.
Efter et par år med lidt svingende tilmelding til håndboldskolen, valgte vi sidste år at flytte den fra
første til sidste uge af sommerferien, hvilket straks betød øget tilmelding og i år kommer der flere
end vi har haft før, der er nemlig ikke mindre end 65 tilmeldt.
I efteråret gennemførte vi igen skoleforløb på 3 af skolerne i Vanløse og afviklede både den lokale
turnering for 3.-5 klasse og Københavnsmesterskaberne i skolehåndbold for disse klassetrin.
Det var en stor dag, med over 200 deltagere.
Igen i år har vi tiltrukket os opmærksomhed udefra og har været mål for et forskningsprojekt om
rekruttering og fastholdelse af seniorspillere som vi er meget spændt på resultatet af.
I forbindelse med stiftelsen af Vanløse Idrætsråd, formåede vi sammen med de øvrige
idrætsforeninger i Vanløse i den grad at sætte fokus på den lokale idræt ved et stormøde i januar.
Her deltog det meste af Lokaludvalget samt kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen og
de fik syn for sagen i forhold til den enorme mangel på idrætsfaciliteter der er i Vanløse. Jeg nærer
derfor et stort håb om, at Idrætsrådet vil blive inddraget, når der skal laves planer for den nye skole
der skal bygges i stedet for Hyltebjerg og at vi i den forbindelse får indflydelse på, hvilke faciliteter
der skal skabes.
Selv om det ligger nogle år ud i fremtiden, er drømmen om Vanløsehal 3 blevet meget mere
virkelig.
I år kastede vi os ud i at stå for indgangen på Kræmmermarkedet i to weekender. Det var et stort
stykke arbejde at få det hele til at hænge sammen og i forhold til næste år har vi lært en masse.
Det var dejligt at se så mange både spillere og forældre hjælpe til med at løfte denne opgave, der i
sidste ende kommer alle til gode i form af den økonomi klubben har fået tilført.
Det var en glædelig nyhed, at projekt ”Håndbolden tilbage til København” fik bevilget midler til tre
år mere og vi er selvfølgelig med. I vil høre nærmere om hvilke projekter vi kaster os ud i, i løbet af
efteråret.
Den vækst vi gennem de sidste år har været igennem har skabt udfordringer for bestyrelsen. Vi
har måttet erkende, at vi ikke længere er den lille klub, hvor alle kender alle og vi lynhurtigt kan
løse opståede problemer. Vi har i flere situationer været udfordret af de mange opgaver der skal
løses i en voksende organisation.
For at sikre at alle bliver hørt og de opgaver der skal løses bliver løst, har vi i bestyrelsen sat os for
at give hele organisationen et grundigt eftersyn og kigge på vores struktur.
Der er nedsat en lille arbejdsgruppe, der skal komme med et oplæg til et bestyrelsesseminar i
efteråret, hvor vi gerne skulle nå frem til at få gennemført de nødvendige ændringer der skal til for
at vi kan træffe de nødvendige beslutninger på et så oplyst grundlag som muligt
Den medlemsundersøgelse, der blev gennemført i maj måned vil blive inddraget i dette arbejde.
Endnu en gang tak til alle der har løftet en opgave i det forgangne år.

En særlig tak skal lyde til Jette og Conny, der efter mange års kæmpestore indsat i VHC/Vidars
venner, valgte at overlade arbejdet til nye kræfter fra forældrekredsen. Deres arbejde med bl.a.
julelotteriet har været en stor hjælp til klubbens ungdomsarbejde.
Med håbet om fortsat fremgang overgiver jeg hermed beretningen til generalforsamlingen

